Všeobecne záväzné nariadenie obce Stráňavy
o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
č. 14 /2012

Obec Stráňavy podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v neskoršom znení, v súlade s § 7 a § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Stráňavy číslo 14/2011, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Časť I.
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto nariadenia je upraviť pravidlá postupu pri poskytovaní dotácií z
rozpočtu obce.
§2
Prijímatelia dotácií
1.
Obec Stráňavy môže podľa tohto nariadenia a v nadväznosti na schválený rozpočet obce
na príslušný kalendárny rok poskytnúť dotácie pre :
a)
právnické osoby,
b)
fyzické osoby – podnikateľov.
Časť II.
Poskytovanie dotácií
§3
Podmienky poskytovania dotácií
1.
Podmienkou poskytnutia dotácie je, aby právnická osoba, prípadne fyzická osoba podnikateľ má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce.
2.

Obec môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených v tomto nariadení len na:
a) podporu všeobecne prospešných služieb na podporu všeobecno-prospešných služieb v
zmysle § 2 ods. 2 Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby,
b) podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
c) na podporu podnikania a zamestnanosti,

d) na rozvoj a podporu obecnej kultúry, zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok
pamätihodností, na podporu športu, školstva a vzdelávania, zdravotníctva, humanitnej
a charitatívnej činnosti,
e) na zlepšenie kvality životného prostredia v obci.
4.
Dotácia sa poskytuje z rozpočtu obce na základe žiadosti právnickej osoby, alebo FO podnikateľa na konkrétny účel za podmienky, že táto právnická osoba alebo FO – podnikateľ
nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní a nie je dlžníkom voči obci.
§4
Podávanie žiadostí
1.

Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať :
a)
presné označenie a adresu žiadateľa,
b)
účel poskytnutia dotácie (napr. označenie konkrétneho podujatia aj úlohy),
c)
peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno v prípade priznania dotáciu poukázať,
d) údaje o predpokladaných nákladoch na usporiadanie podujatia, úlohy,
e) podpis oprávnenej osoby,
f)
ak je žiadateľom nadácia, doloží žiadateľ k žiadosti doklad o registrácii nadácie
alebo ak je záujmové združenie doklad o registrácii združenia,
g) ak sa jedná o poskytnutie príspevku na celoročnú činnosť, je potrebné k žiadosti
predložiť ekonomickú analýzu zdôvodňujúcu potrebu poskytnutia dotácie.
§5
Posudzovanie žiadostí

1.
Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzuje Komisia finančná a hospodárenia s majetkom
obce (ďalej „komisia“). Žiadosti na podporu celoročnej činnosti žiadateľa je potrebné podať
do 25. novembra predchádzajúceho roka.
2.
Žiadosti sa predkladajú na obecný úrad k 25. máju a k 25. novembru bežného roka.
Komisia žiadosti posúdi na svojom najbližšom zasadnutí a predloží svoje odporučenie
obecnému zastupiteľstvu.
3.

V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch je možné podať žiadosť aj v priebehu roka.
§6
Kritéria na poskytnutie dotácií

1.
Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce sa zohľadňujú najmä tieto základné
kritériá :
a) oblasť obecnej 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,
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
Rozhodovanie o poskytnutí dotácií
1.
Posudzovanie žiadostí je v právomoci komisie rozšírenej o odborníkov v oblasti
podanej žiadosti. Na základe odporučenia rozšírenej komisie rozhodne o pridelení dotácie
obecné zastupiteľstvo.
2.
Po schválení dotácie uzavrie obec so žiadateľom zmluvu. Zmluva musí mať písomnú
formu a musí obsahovať :
a) výšku dotácie,
b) účelové vymedzenie použitia dotácie,
c) záväzok okamžite vrátiť celú dotáciu, v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v
zmluve.
3.
V rámci rozpočtu obecné zastupiteľstvo každoročne stanoví rozsah finančných
prostriedkov určených pre dotácie. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s
rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.
4.
O poskytovaní dotácií vedie obecný úrad dlhodobú evidenciu podľa žiadateľov tak, aby
mohla byť kontrolovaná frekvencia požiadaviek.

Časť III.
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v
Stráňavách č. ............/2011 dňa ................... 2011 a nadobúda účinnosť od .................. 2011.

Ing. Papán Jozef
starosta obce

