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Všeobecne záväzné nariadenie  
 

 č.    3/2009 
 

o poskytovaní dotácií 
 
 

Obec Miloslavov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vydáva toto všeobecne záväzné  nariadenie: 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje: 

a) účelové a časové určenie poskytovania dotácií z rozpočtových prostriedkov obce 

Miloslavov právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec Miloslavov, a to na 

konkrétne úlohy  a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce, 

b) poskytovanie dotácií inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak tieto subjekty 

plnia za obec konkrétnu úlohu, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii 

následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území, 

         c) poskytovanie dotácií právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je obec,  

             fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, 

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

             obyvateľstvu obce, 

         d) podmienky poskytovania dotácií a určenie ich maximálnej výšky. 

 

 

§ 2 

Spôsob a podmienky tvorby finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo v návrhu rozpočtu na príslušný rok alebo v úprave schváleného 

rozpočtu určí  celkovú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na účely podľa tohto 

nariadenia. 

(2) Finančné prostriedky určené na tento účel, ktoré zostanú nevyčerpané do 15.12. bežného 

roka, budú  v rámci tohto rozpočtu použité na iný účel obdobného charakteru. 

(3) Poskytnuté finančné prostriedky spolu nesmú zvýšiť rozpočtový deficit obce na konci 

rozpočtového roka. Zároveň podliehajú ročnému zúčtovaniu spolu s rozpočtom obce. 

(4) Maximálna výška dotácie poskytnutej jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku 

nesmie prekročiť sumu 9960 eura. V prípade, ak ide o úlohy, projekty alebo akcie, ktoré 

sú v súlade s účelom poskytnutia dotácií a majú pre obec mimoriadny alebo osobitný 

význam, môže zastupiteľstvo schváliť jednorazové poskytnutie dotácie vo výške  

presahujúcej finančný limit určený týmto nariadením. 
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§ 3 

Žiadateľ 

 

  Žiadateľom o poskytnutie dotácie zo zdrojov obce môže byť: 

a) fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má trvalý pobyt na území obce, 

b) právnická osoba, ktorá má sídlo na území obce, ale obec nie je jej zakladateľom. 

 

§ 4 

Účel a zásady poskytovania dotácie 

 

(1) Dotáciu je možné poskytnúť len na 

a) podporu všeobecne prospešných služieb
1
, všeobecne prospešných alebo 

verejnoprospešných účelov
2
, na podporu podnikania a na podporu zamestnanosti na 

území obce,  pokiaľ ide o osoby uvedené v § 3 písm. a) a b), 

b) financovanie spoločných úloh obce s inými obcami alebo vyšším územným celkom 

v záujme rozvoja územia obce.     

(2) Obec bude poskytovať dotácie v súlade s účelom uvedeným v odseku 1 najmä na 

a) podporu zamestnanosti na území obce, 

b) spolufinancovanie projektov podporovaných z fondov Európskej únie, 

c) verejnoprospešné projekty, ktoré 

 1. propagujú región obce, 

 2.rozvíjajú novátorské a netradičné aktivity v regióne obce, 

 3. podporujú rozvoj cestovného ruchu a poskytovanie sociálnych služieb v regióne  

          obce, 

d) ozdravenie a ochranu životného prostredia, 

e) zachovanie a rozvíjanie športu a kultúrneho dedičstva na území obce. 

(3) Dotáciu nie je možné použiť na úhradu stravných a cestovných nákladov, vyplatenie   

odmeny a na výdavky alebo náklady, ktoré nebudú doložené účtovnými dokladmi. 

Dotáciu taktiež nemožno poskytnúť politickým stranám a hnutiam.   

(4) Žiadateľ o poskytnutie dotácie nesmie mať žiadnu dlžobu voči obci. 

(5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

(6) Dotáciu poskytnutú z prostriedkov obce podľa tohto nariadenia môže žiadateľ používať 

       len v súlade s osobitnými predpismi.
3
  

 

§ 5 

Žiadosť o poskytnutie dotácie 

 

(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa podáva na obecnom úrade obce 

(ďalej len „úrad“). 

(2) Žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške nad 665 eura je možné podať najneskôr do 25. 

februára kalendárneho roka, v ktorom sa má dotácia začať čerpať. V prípade dotácie do 

výšky 665 eura je možné žiadosť podať najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka, 

v ktorom sa má dotácia začať čerpať. 

(3) Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 

a) riadne a úplne vyplnený formulár žiadosti, ktorý je prílohou tohto nariadenia, 

                                                 
1
 § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby  

  v znení zákona č. 35/2002 Z. z. 
2
 napr.  § 2 ods.3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších  

   predpisov 
3
  napr. zákon č. 431/2002  Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č.25/2006 Z. z. o verejnom   

obstarávaní  a zákon č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších  predpisov 
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b) originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z príslušného registra, na základe 

ktorého vykonáva podnikateľskú alebo inú činnosť, 

c) údaje o bankovom účte, 

d) podrobnú kvantifikáciu predkladaného projektu, na podporu ktorého poskytnutie 

dotácie žiada, 

e) kvalifikované odôvodnenie žiadosti, preukazujúce opodstatnenosť použitia dotácie 

z  prostriedkov obce, 

f) spôsob použitia dotácie z prostriedkov obce, 

g) vymenovanie a dokladovanie všetkých ďalších zdrojov, z ktorých bude projekt 

           financovaný, 

h) návrh formy alebo spôsob účasti obce v rámci projektu, napríklad spoluautor,      

           spoluorganizátor, záštita obce, čestný hosť a podobne, 

i) meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa a odtlačok pečiatky 

           žiadateľa, 

j) návrh zmluvy medzi žiadateľom a obcou, ktorý upravuje vzájomné práva 

a povinnosti v súvislosti s poskytovaním dotácie,  

k) výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie starší ako jeden mesiac 

a originály potvrdení o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu (daňovému úradu, 

úradu práce, sociálnej a zdravotnej poisťovni), nie staršie ako jeden mesiac 

v prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie vo výške presahujúcej 665 eura,  

l) vyhlásenie o spôsobe a rozsahu propagácie obce , v ktorom žiadateľ uvedie 

navrhované  formy a spôsoby takejto propagácie. 

(4) Kontrolu úplnosti a vedenie agendy všetkých podaných žiadostí podľa tohto nariadenia 

vykonáva úrad. Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti, nebude posudzovaná a bude 

bezodkladne vrátená žiadateľovi. Vrátením žiadosti nezaniká žiadateľovi právo podať 

žiadosť opätovne. 

(5) Prijaté žiadosti predloží úrad komisii vzdelávania, kultúry a športu pri obecnom 

zastupiteľstve (ďalej len „komisia“).  Žiadosť  o poskytnutie dotácie nepresahujúcej sumu 

665 eura predloží úrad  na schválenie starostovi obce. O tomto podá informáciu na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva . 

(6) Komisia predložené žiadosti presahujúce sumu 665 eura posúdi z hľadiska významu,       

naliehavosti a potreby žiadateľov, ako aj záujmov a možností obce, zostaví poradie 

jednotlivých žiadateľov a vypracuje odporúčanie pre obecné zastupiteľstvo .       

(7) Úrad na základe odporúčania komisie  postúpi žiadosti presahujúce sumu 665 eura na       

prerokovanie obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo prerokuje tieto žiadosti na 

svojom zasadnutí v priebehu kalendárneho roka. 

(8) Úrad žiadateľa písomne vyrozumie o výsledku rozhodnutia obecného zastupiteľstva  do 

30 dní  po rozhodnutí zastupiteľstva. Úspešný žiadateľ bude vyzvaný na podpis príslušnej 

zmluvy. Predložený návrh zmluvy pripravený žiadateľom bude upravený a doplnený 

podľa  tohto  nariadenia a uznesení zastupiteľstva.   

(9) Schválené žiadosti zverejní úrad na svojej internetovej stránke do 30 dní odo dňa ich   

schválenia. 

(10) Úspešný žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky na kontrolu čerpania a použitia  

poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu obce na schválený účel, špecifikovaný   

v zmluve pracovníkom úradu alebo hlavnému kontrolórovi obce podľa osobitného zákona 

a tohto nariadenia. 4 

 

 

 

 

                                                 
4
 zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov 
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§ 6 

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 

 

(1) Vyúčtovanie poskytnutej dotácie predkladá žiadateľ  úradu v ustanovených termínoch. 

(2) Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa tohto nariadenia, je povinný 

a) vykonať jej vyúčtovanie podľa podmienok uvedených v zmluve najneskôr do  

31.  januára nasledujúceho kalendárneho roka, 

a) predložiť kópie účtovných dokladov s prílohami k účtovným dokladom o čerpaní  

            pridelených finančných prostriedkov spolu so zostaveným kompletným rozpočtom   

            realizovaného projektu, 

b) nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na príslušný bankový účet 

obce, najneskôr do 15. 12. bežného kalendárneho roka.  

 

§ 7 

Sankcie 

 

(1) Starosta obce môže uložiť žiadateľovi za porušenie tohto nariadenia pokutu až do výšky 

      6 640 eura, pričom pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas    

      trvania a následky protiprávneho konania.  

(2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta obce dozvedel o tom, kto 

sa porušenia dopustil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.     

 

§ 8 

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 

 
(1) Zmluva podľa § 5 ods. 3 písm. j) tohto nariadenia musí obsahovať: 

a) ustanovenia o zmluvnej pokute za nedodržanie predmetu a podmienok zmluvy,  

      najmenej vo výške 332 eura pre prípad, ak by žiadateľ použil finančné prostriedky 

na iný účel ako na účel, ku ktorému mu boli schválené a poskytnuté, 

b) povinnosť žiadateľa zaplatiť obci úroky z omeškania vo výške najmenej 0,05% 

z celkovej sumy poskytnutého finančného príspevku za každý deň omeškania, ak v 

určenom termíne nevyúčtuje poskytnuté finančné prostriedky alebo nevráti 

nevyčerpané finančné prostriedky na bankový účet obce.  

(2) V prípade porušenia dohodnutých zmluvných podmienok je žiadateľ povinný 

bezodkladne  vrátiť  obci poskytnutú dotáciu v celej schválenej výške a naraz. 

 

§ 9 

Platnosť a účinnosť 

 

(1) Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2007. 

 

 

Jaroslav  F e r i a n č e k  

                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 


