OBEC DVORNÍKY – VČELÁRE

Všeobecne závazného nariadenia obce Dvorníky – Včeláre č. 1/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvorníky - Včeláre

Čl. 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
a) účelové a časové určenie poskytovania dotácií z rozpočtových prostriedkov obce
Dvorníky-Včeláre právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je obec a fyzickým
osobám- podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v obci Dvorníky-Včeláre, alebo
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť v obci , alebo poskytujú služby v prospech obyvateľov
obce,
b) podmienky poskytovania dotácií a spôsob ich vyúčtovania,
c) zverejňovanie informácií o dotáciách.
Čl. 2
Účelové určenie dotácií
Obec poskytne dotáciu na podporu všeobecne prospešných služieb¹, všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov² na podporu podnikania a na podporu
zamestnanosti na území obce najmä na :
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) ochrana zdravia obyvateľstva,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e) tvorba, rozvoj , ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
f) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt.
Čl. 3
Podmienky poskytovania dotácií
(1) Obecné zastupiteľstvo obce v rozpočte na príslušný rozpočtový rok určí celkovú výšku
finančných prostriedkov vyčlenenú na poskytovanie dotácií do oblastí podľa § 2 tohto
všeobecne záväzného nariadenia do oblasti sociálnej, školstva a športu, kultúry a životného
prostredia.
(2) Finančné prostriedky poskytnuté ako dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom
obce, o poskytnutú výšku nie je možné zvýšiť dlh obce .
(3) Dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľom, ktorí majú záväzky voči obci, záväzky voči
daňovému úradu, sociálnej poisťovni a voči zdravotným poisťovniam, je v konkurze,
reštrukturalizácii.
(4) Dotáciu nie je možné poskytnúť politickým stranám a hnutiam.
(5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(6) Dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.

Čl. 4
Žiadosť o poskytnutie dotácie
( 1) Žiadosť² o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa podáva do podateľne obecného
úradu obce na príslušnom formulári, ktorý tvorí prílohu č.1, tohto všeobecne záväzného
nariadenia v priebehu rozpočtového roka, najneskôr do 31. októbra rozpočtového roka.
(2) Prijaté žiadosti budú predložené na prerokovanie vecne príslušnej komisii obecného
zastupiteľstva, ktorá odporučí obecnému zastupiteľstvu, ktorým žiadateľom, na aký presne
vymedzený účel, akciu, projekt a v akej výške môže poskytnutie dotácie schváliť.
(3) Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta obce so žiadateľom zmluvu
o poskytnutí dotácie, príloha č.3. Zmluva musí mať písomnú formu.
Čl. 5
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií
(1) Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia
je povinný:
a) vyúčtovať dotáciu do 30 dní po ukončení jednorazovej akcie, najneskôr však
do 31. decembra príslušného roka na formulári, ktorý tvorí prílohu č.2, tohto všeobecne
záväzného nariadenia.
/ Formulár na vyúčtovanie dotácii slúži ako vzor, akceptovaný bude aj v inom formáte, ak
bude obsahovať predpísané náležitosti, ako vzor. /
b) predložiť kópie účtovných dokladov s prílohami k účtovným dokladom o čerpaní
poskytnutých finančných prostriedkov do podateľne obecného úradu ,
c) nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet obce najneskôr do 31. 12. príslušného
roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. ( na číslo účtu uvedené v zmluve o poskytnutí
dotácie).
(2) Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo v prípade porušenia dohodnutých
zmluvných podmienok je žiadateľ povinný bezodkladne vrátiť obci poskytnutú dotáciu v celej
schválenej výške a naraz.
(3) Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia
rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku formou
dotácií. Žiadosť musí byť podaná písomne, najneskôr do 31.decembra.
Čl. 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2005, zo dňa: 03.05. 2005 o podmienkach
poskytovania dotácií PO a FO - podnikateľom .
Čl. 7
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.04.2016
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 73/2016 zo dňa 31.03.2016
CSABA Simkó
Starosta
Návrh VZN vyvesený dňa: 07.03.2016
Schválené VZN dňa: 31.03.2016
Vyvesené: 01.04.2016

Príloha č. 1

Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dvorníky - Včeláre
pre rok .........................
A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
1. Úplný názov (meno) žiadateľa:

2. Sídlo (adresa), PSČ:

3. IČO žiadateľa:

DIČ:

4. Právna forma žiadateľa:
5. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko):
6. Tel.:

e-mail:

7. Bankové spojenie:
8. Číslo účtu:

kód banky:
B. ÚDAJE O AKCII (PROJEKTE)

1. Názov akcie (projektu):
2. Predpokladaný termín uskutočnenia (realizácie):
3. Požadovaná výška dotácie v Eur:
4. Celkový rozpočet akcie (projektu) v Eur:

5. Odôvodnenie žiadosti o dotáciu:

6. Na aké účely bude dotácia použitá ( uviesť výdavky rozpočtu projektu):

V Dvorníkoch-Včelároch, dňa ...........................
...............................................................
podpis a pečiatka žiadateľa

Príloha č. 2

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
Žiadateľ: .................................................................................................................................
Názov akcie (projektu) : .....................................................................................................
Číslo zmluvy o poskytnutej dotácii: ........................................................................
Doklad zo dňa
spôsob úhrady

Položka – druh výdavku

Skutočné
výdavky (v Eur)

Náklady spolu :
Poskytnutá dotácia z rozpočtu obce Dvorníky-Včeláre:
Rozdiel / vrátiť na účet obce/ :
Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní sú pravdivé.
Vyúčtovanie predkladá (meno a priezvisko):
Dátum:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

