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Na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce
na podporu kultúrno-spoločenských aktivít a na podporu
všeobecne prospešných služieb na územní obce Šútovce
Všeobecne záväzné nariadenie č...1/2014
Obec Šútovce v súlade s ustanovením § 6 od j. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením ods.2, 4 § 7 zákona číslo 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
TOTO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č.1/2014 na poskytovanie finančných
prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu kultúrnych, spoločenských , športových
aktivít na prezentáciu duchovných tradícií a na podporu všeobecne prospešných služieb na
území obce Šútovce
§1
ÚVODNE USTANOVENIA
1.Účelom Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") na poskytovanie finančných
prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu kultúrnych, spoločenských , športových
aktivít na prezentáciu duchovných tradícií a na podporu všeobecne prospešných služieb na
území obce Šútovce je stanovenie podmienok poskytovania dotácií.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upresňuje aplikovanie ustanovení § 7 zákona číslo
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktoré umožňuje poskytovať z vlastných príjmov rozpočtu obce, dotácie
fyzickým a právnickým osobám ,pri dodržaní vopred určených podmienok na základe
uzatvorenej zmluvy s právnickými osobami.
§2
PREDMET VZN:
1. Účelové určenie dotácií.
2. Spôsob tvorby finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií.
3. Druh aktivít, ktoré možno podporiť
4. Podmienky poskytovania dotácií.
5. Spôsob a postup schválenia a poskytovania dotácií.
6. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.
§3
UČELOVÉ URČENIE DOTÁCIÍ
1.Finančné prostriedky určené na poskytnutie dotácií na podporu kultúrnych, spoločenských,
športových aktivít , podpora pri prezentácii duchovných tradícií a podpora významných
náboženských činností a na podporu všeobecne prospešných služieb na území obce sa
vyčlenia v rozpočte obce pre:
a) právnické osoby, ktorých zriaďovateľom nie je obec.
b) fyzické osoby - podnikateľov,
c) fyzické osoby, ktoré reprezentujú obec ,
c) Jednota Dôchodcov na Slovensku ZO Šútovce,
d) amatérske kolektívy a skupiny na území obce,

Všeobecne prospešné služby sú najmä:
a/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych tradícií,
d/ rozvoj telesnej a športovej kultúry,
f/ tvorba a ochrana životného prostredia ,
Verejnoprospešným účelom sa na základe tohto nariadenia rozumie:
a/ rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
b/ realizácia humanitných cieľov
c/ ochrana a tvorba životného prostredia
d/ rozvoj telovýchovy
h/ plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré
sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou.
§4
SPÔSOB TVORBY PROSTRIEDKOV URČENÝCH
NA POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ
1. Finančné prostriedky - vlastné príjmy obce na tento účel sa vytvárajú v procese
hospodárenia obce. V rámci procesu schvaľovania rozpočtu obce a jeho zmien na príslušný
kalendárny rok, obecné zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť
vlastných príjmov obce ,určených na poskytnutie dotácií podľa § 6 tohto VZN.
2.Objem finančných prostriedkov na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov
obce na podporu aktivít pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
Dotáciu do výšky 600,-€ vrátane ,schvaľuje starosta obce. Dodaciu vyššiu ako 601,-€
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo .
3.Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej, alebo
právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola
schválená. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia
rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku.
V prípade schválenia dotácie sa budú tieto realizovať cez rozpočtové opatrenie na zmenu
rozpočtu obce.
§5
DRUHY AKTIVÍT NA POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ , uprednostňujú sa akcie a činnosti
predovšetkým uskutočňované na území obce Šútovce.
1. kultúrne, spoločenské, športové akcie
2. prezentácie formou literárnej, publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti
3. oblasť charitatívneho charakteru, prezentácia duchovných a náboženských
tradícií, uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií (úhrada nákladov na
občerstvenie, vecné a upomienkové dary ,dopravu, výstroj, vybavenie,...),
4. viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri
údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba
kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia, ...),
5. Finančné prostriedky nemožno poskytovať na:
-stravné v zmysle zákona č. 283/2002 Z.Z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov,
-honoráre pre organizátorov projektov.

§6
PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
Finančné prostriedky z vlastných príjmov obce môžu využívať právnické osoby a fyzické
osoby (ďalej len žiadatelia), pre ktoré boli účelovo určené v zmysle §3 ods.1,týchto VZN na
jednorazové a konkrétne akcie, úlohy, alebo na akcie dlhodobého zamerania v súlade s § 5 ,
tohto VZN za týchto podmienok:
1.Žiadateľ:
a) má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce,
b) pôsobí alebo vykonáva činnosť na území obce,
c) nie je zdĺžený, alebo nemá záväzky voči obci viac ako 60 dní ,po dobe splatnosti.
2.Žiadateľ doručí osobne žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok v dvoch
vyhotoveniach cez podateľňu na obecný úrad do 1.11.kalendárneho roka. Vzor žiadosti tvorí
prílohu č. 1 tohto VZN. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch je možné podať žiadosť
aj v priebehu roka.
3. Písomná žiadosť bude obsahovať: (príloha č. 1)
a) presnú identifikáciu žiadateľa,
b) odôvodnenie žiadosti poukazujúce na opodstatnenosť použitia
finančných prostriedkov obce,
c) formu účasti obce na tejto akcii (spoluorganizátor, záštita, čestný hosť atď.)
d)podrobnú celkovú kvantifikáciu nákladov (rozpočet), využitie finančných
prostriedkov obce, vymenovanie ďalších zdrojov, z ktorých je projekt spolufinancovaný,
e)žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou ,u FO štatutárnym zástupcom žiadateľa, s
uvedením čitateľného mena a priezviska,
g)v prípade neregistrovaných združení a skupín prílohou žiadosti je menný zoznam osôb,
korí sa aktívne zapájajú do činnosti skupiny s vyznačením ich mena, priezviska, trvalého
bydliska a podpisu.
4.Na poskytnutie finančného príspevku nemá žiadateľ právny nárok.
5.Finančné prostriedky sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich
koalíciám.
6.Finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu.
7.Pri rozhodovaní o pridelení a výške dotácie sa bude prihliadať na dotácie poskytnuté
žiadateľovi v predchádzajúcom roku.
§7
SPÔSOB A POSTUP SCHVÁLENIA A POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
1.Obecný úrad zabezpečí kontrolu úplnosti žiadostí podľa § 6 bodov 1-3. Všetky žiadosti v
jednom vyhotovení, ktoré vyhovujú stanoveným podmienkam predloží s návrhom komisie
pre kultúru a šport, alebo komisiu pre verejný záujem obecnému zastupiteľstvu , resp.
starostovi obce na schválenie. Neúplné žiadosti budú vrátené na doplnenie.
2.V prípade schválenia žiadosti bude žiadateľ vyzvaný na podpis príslušnej zmluvy. Zmluvu
pripraví obec a určí podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie (vzor zmluvy - príloha č. 2).
Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží žiadateľ, jedno
vyhotovenie obdrží obecný úrad.

Zmluvu podpisuje za obec starosta obce a oprávnená osoba za žiadateľa. Na základe
zmluvy obec vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa, prípadne preplatí
preloženú faktúru do schválenej výšky dotácie.
§8
VYÚČTOVANIE POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov vykoná žiadateľ na obecný úrad. Obecný
úrad predkladá vyúčtovanie na schválenie obecnému zastupiteľstvu v rámci plnenia
rozpočtu. Žiadatelia, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky v súlade s týmto VZN, sú
povinní:
1.Vytvoriť podmienky na kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu
obce.
2 .Vykonať vyúčtovanie:
a) podľa podmienok podpísanej zmluvy
b) najneskôr do 15. decembra príslušného rozpočtového roka
2.Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené do pokladne obecného úradu, do 20
.decembra bežného roka .
3.V prípade zistenia, že sa poskytnuté finančné prostriedky použili na iný účel, ako žiadateľ
uviedol v žiadosti, je žiadateľ povinný ich vrátiť v plnej výške
§9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) hlavný kontrolór obce,
c) predseda finančnej komisie.
2.Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením obecného zastupiteľstva so
súhlasom 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
3.Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach sa uznieslo na vydaní VZN č..1../2014, dňa 30.6.2014,
uznesením číslo 138/2014.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť' 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce (www.sutovce.sk).
V Šútovciach, dňa 30.6.2014
Miroslav Rajčo
starosta obce
VZN nadobudlo účinnosť dňa 15.7.2014

