
 

Obec Brestovany, J. Nižnanského 6, 919 27 Brestovany 

 

 

 

 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 najmä ods. 2, 

4 a 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 5/2015 

 

POSKYTNUTIE DOTÁCIE  PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM 

OSOBÁM, KTORÉ MAJÚ SÍDLO ALEBO TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ  

OBCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestovanoch 

Dňa:  2.10.2015                       Uznesením č. 48/2015 

Vyvesené dňa: 6.10.2015      Zvesené dňa:  

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.  



Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 

 

Poskytnutie dotácie právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na 

území Obce Brestovany 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup 

pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Brestovany.  

(2) Pod dotáciou sa na účely tohto nariadenia rozumie nenávratné, bezodplatné a účelovo viazané 

poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Brestovany v súlade s osobitným 

zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov. 

 

§ 2 

Účel poskytovania dotácie 

 

(1) Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely na 

základe tohto všeobecne záväzného nariadenia. Podľa tohto nariadenia sa dotácia poskytuje na 

rozvoj miestnej kultúry, zachovanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností, na podporu 

školstva, športu, zdravotníctva, humanitnej, duchovnej, charitatívnej činnosti a ostatných 

občianskych záujmových združení na území obce v súlade s § 2 odst. 2 zákona č. 213/1997 

Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov. 

(2) Dotácie nie je možné poskytnúť na : 

a) nákup alkoholických, tabakových výrobkov a vecných darov pri životných jubileách  

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,  

c) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 

d) honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí,  

e) odmenu pre žiadateľa dotácie alebo inej osoby so spoluúčasťou žiadateľa.  

f) zaplatenie členského príspevku do zriaďovacích organizácií 

 

§ 3 

Oprávnení žiadatelia o dotáciu 

 

(1) Z rozpočtu obce sa môžu poskytnúť dotácie nasledovným subjektom: 

-  právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo 

verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. 

-  inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak 

ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej 

podobnej udalosti na ich území. 
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- právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na 

území obce alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú 

služby obyvateľom  

(2) Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 

(3) Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá nemá daňový nedoplatok 

na miestnych daniach a miestnom poplatku voči obci. 

 

§ 4 

Postup žiadania o dotáciu 

 

(1) Žiadosti na podporu celoročnej činnosti žiadatelia predkladajú do 20. októbra Žiadosť 

o poskytnutie dotácie sa predkladá v 2 vyhotoveniach, ktorá je prílohou tohto VZN. 

(2) V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch je možné podať žiadosť aj v priebehu roka.  

(3) Žiadosť sa doručuje : 

- poštou, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky  pošty 

-   osobne v podateľni obecného úradu. 

(4) Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok, posudzovanie žiadostí bude 

spoločné, v jednom termíne, pri schvaľovaní rozpočtu obce. 

(5) Žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce spravidla len jedenkrát za kalendárny 

rok. Prípadná ďalšia žiadosť o dotáciu v priebehu rozpočtového roka sa bude posudzovať 

v rámci návrhu na zmenu rozpočtu obce. 

(6) Žiadateľovi, ktorému v predchádzajúcom roku bola poskytnutá dotácia a túto nezúčtoval 

v súlade s týmto nariadením, dotáciu nemožno poskytnúť v bezprostredne nasledujúcom roku.   

(7) Dotáciu je možné poskytnúť len na preukázateľné náklady 

 

§ 5 

Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií 

 

(1) Obec Brestovany vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov  

z rozpočtu obce Brestovany. 

 

(2) Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch určí v rozpočte na príslušný rok objem finančných 

prostriedkov na poskytovanie dotácií. Dotáciu do výšky 100 € vrátane schvaľuje starosta 

obce. Dotáciu vyššiu ako 100 € schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 

(3) Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce nemôže zvýšiť celkový dlh Obce Brestovany. 
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(4) Počas rozpočtového provizória obec nemôže poskytnúť dotácie žiadateľom podľa tohto 

nariadenia. 

§ 6 

Posudzovanie žiadostí 

 

(1) Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzuje obecné zastupiteľstvo podľa priorít a potrieb obce. 

 

(2) Návrh na poskytnutie dotácií sa predkladá : 

a)  na schválenie ako súčasť návrhu rozpočtu obce na  príslušný rozpočtový rok 

b) na schválenie v priebehu rozpočtového roka v rámci návrhu na zmenu rozpočtu. 

 

(3) Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce sa zohľadňujú najmä tieto základné 

kritériá : (napr.) 

a)  oblasť kultúry : 

-   vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti, 

-   podpora činnosti ochotníckych súborov, 

-   uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií, 

-   organizovanie festivalov, detských a mládežníckych podujatí, 

-   prezentácia obce formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti, 

-   podpora obnovy kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych   

    pamiatok SR ako aj ďalších pamätihodností nachádzajúcich sa na území obce, 

-   podujatia masového charakteru týkajúce sa kultúry organizované v obci, 

-   zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry, 

-   záujem občanov o predmetnú oblasť. 

b)  oblasť športových aktivít : 

-   rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy, 

-   rozvoj mládežníckeho športu, 

-   organizovanie športových súťaží v obci, 

-    reprezentácia obce, 

-    podpora výkonnostného športu, 

-    vo výnimočných prípadoch prevádzkové možnosti.      

c)  oblasť výchovy a vzdelávania: 

-   netradičná mimoškolská činnosť a práca s deťmi a mládežou na úrovni materských a 

základných škôl pôsobiacich na území obce, netradičné využitie voľného času mládeže, 
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d)  oblasť zdravotníctva : 

-   rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom, 

-   zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky, 

-  vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové možnosti zdravotníckych 

zariadení. 

e)  oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti : 

-   činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení  právnických osôb vyvíjajúcich 

humanitnú a charitatívnu činnosť najmä na území obce, 

-   na podporu masových podujatí pre postihnuté deti a mládež, 

-   vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové možnosti. 

f)  oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci: 

-   zlepšenie stavu z hľadiska riešenia odpadov v  obci a jeho separácie, 

-   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, ...), 

-   zabezpečenie ochrany prírody. 

  

§ 7 

Vyrozumenie o poskytnutí dotácie a zmluva 

 

(1) Poskytnutie dotácie bezodkladne oznámi písomne žiadateľovi príslušný pracovník Obce 

Brestovany. 

(2) Medzi obcou a žiadateľom sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

obce do 70 dní po rozhodnutí o poskytnutí dotácie, pričom musí byť splnená podmienka 

vyúčtovania dotácie za aktuálny rok. Písomnú zmluvu za obec podpisuje starosta obce 

(3) Na základe zmluvy obec vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa. 

                            

§ 8 

Použitie a zúčtovanie dotácie 

 

(1) Žiadateľ je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá. 

(2) Žiadateľ je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami 

uvedenými v zmluve.  

(3) Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať najneskôr do 15.12. príslušného 

kalendárneho roka. 
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(4) Ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do konca kalendárneho roka, právnická osoba 

a fyzická osoba – podnikateľ je povinná požiadať obec o predĺženie termínu zúčtovania 

a zároveň vyúčtovať dotáciu za daný rok do 70 dní od rozhodnutia o poskytnutí dotácie. 

V odôvodnených prípadoch je možné požiadať i o zmenu účelu použitia prostriedkov. 

O predĺžení termínu zúčtovania a o zmene účelu použitia prostriedkov rozhoduje starosta. 

    

(5) Každý výdavok je potrebné preukázať účtovným dokladom tak, aby z nich bol zrejmý najmä 

predmet a druh výdavku a na základe akého právneho titulu bol uhradený (napr. zmluva, 

objednávka a pod.), dátum dodania alebo prevzatia predmetu výdavku resp. jeho realizácie 

(dodací list, faktúra, preberací protokol a pod). a komu a kedy bol výdavok uhradený (výpis 

z účtu, doklad z registračnej pokladne) 

(6) Zistené nedostatky v zúčtovaní je povinný príjemca odstrániť do 7 dní od vyzvania 

(7) Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie alebo použije dotáciu na iný účel ako 

bol určený v zmluve dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet obce Brestovany najneskôr do 

15 dní po termíne stanovenom v zmluve na zúčtovanie. Dotácia, ktorá nebude vydokladovaná, 

bude prijímateľ povinný vrátiť. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti 

prijímateľ dotácie do rozpočtu obce súčasne s vyúčtovaním dotácie.   

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Týmto sa ruší VZN č.4/2005 schválené 24.6.2005.  

 

    

 

                       Ing. Ondrej Kuhajda 

          starosta obce  
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PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácie z prostriedkov 

obce 

 

1. Žiadosť o dotáciu  

2. Zúčtovanie  
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Príloha č.1 k VZN č. 5/2015 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE 

OBLASŤ (podčiarknite): 

Všeobecne prospešné služby: 

1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

2. Poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna 

starostlivosť a charita, 

3. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia 

duchovných a kultúrnych hodnôt, 

4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

6. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a 

informačné služby, 

7. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana 

zdravia obyvateľstva, 

8. Služby na podporu regionálneho rozvoja a 

zamestnanosti, 

9. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy 

bytového fondu. 

Všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel: 

1. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

2. Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných 

humanitných cieľov, 

3. Ochrana a tvorba životného prostredia, 

4. Zachovanie prírodných hodnôt, 

5. Ochrana zdravia, 

6. Ochrana práv detí a mládeže, 

7. Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy, 

8. Plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci 

pre jednotlivca alebo skupinu osôb, 

ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú 

naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

ŽIADATEĽ O DOTÁCIU (v súlade s údajmi v príslušnom registri): 

Meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa 

alebo názov právnickej osoby 
 

Právna forma:  

Štatutárny zástupca žiadateľa (meno, priezvisko, 

funkcia): 
 

Adresa žiadateľa:  

Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:  

IČO:  

Číslo telefónu:  

Číslo faxu:  

e-mailová adresa:  

webové sídlo:  
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Požadovaná celková výška dotácie v EUR:  

Rozpis položiek dotácie 

Predpokladané výdavky 

v členení: 

- vlastné zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sponzorské a iné 

 

 

 

 

 

Celkom v EUR 

 

Požadovaná výška dotácie na akciu/podujatie 

od obce v EUR: 

 

Spôsob propagácie obce:  

Poskytnutá dotácia v EUR  od obce 

v predchádzajúcom roku  
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Prílohy k žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce: 

Fotokópia výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo 

zriaďovateľskú listinu a stanovy spoločnosti, resp. združenia. 

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov a so zverejnením  údajov: 

názov žiadateľa, 

sídlo,  

IČO, 

účel dotácie, 

celkový rozpočet, 

požadovaná a schválená suma poskytnutej dotácie. 

Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. 

V Brestovanoch dňa 

 

 

       ......................................................................................... 

             Podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie 
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Príloha č. 2 k VZN č. 5/2015             

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Brestovany v súlade so zmluvou č. .....             

o poskytnutí dotácie zo dňa ....................... 

Príjemca dotácie         

Meno a priezvisko fyzickej osoby 

podnikateľa alebo názov organizácie 
      

Adresa         

IČO          

Štatutárny zástupca          

Názov podujatia/akcie  

Dotácia poskytnutá Obcou Brestovany 

v EUR 
    

Účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou 

o poskytnutí dotácie) 
         

 

Finančné vyhodnotenie podujatia/akcie 

Skutočné príjmy v EUR   

Skutočné výdavky v EUR  

z toho: vlastné príjmy  

dotácia od obce  

sponzorské a iné  

 

 

 

V      dátum:   

podpis štatutárneho zástupcu 

a odtlačok pečiatky 
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Povinné prílohy k zúčtovaniu dotácie: 

 

Por.č. Číslo dokladu Druh výdavku Eur 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Spolu:  

  Poskytnutá finančná dotácia:  

  Rozdiel:  

Spôsob naloženia s rozdielom pri nedočerpaní zdrojov: ................................................................. 

 

Originály dokladov, súvisiace s poskytnutou dotáciou u prijímateľa sa nachádzajú 

na:................................................ 

K prehľadu musia byť doložené fotokópie zúčtovaných dokladov (účtenky, faktúry s výpismi z 

účtu preukazujúcimi čerpanie dotácie na schválený účel) 

(1)  Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (napr. fotografie, propagačné materiály –

programy, pozvánky, výstrižky z tlače a pod.) 

(2) Prehlásenie príslušného zodpovedného zamestnanca prijímateľa o formálnej a vecnej 

správnosti vyúčtovania. 

 

 

 


