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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE TOPOLCIANKY
O POSKYTOVANí DOTÁCií Z ROZPOCTU OBCE

c. 8/2006
Obecné zastupitelstvo obce Topol'cianky v zmysle § 6 a § 11, ods. 4, pism. g Zákona Slovenskej
národnej rady c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich úprava v zmysle S 7, ods.
4, Zákona c. 583/2004 Zb. o rozpoctových pravidlách v znení neskoršich úprav sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje pravidlá poskytovania dotácii a vztahy obce,
ako poskytovatel'a s príjemcom dotácií z rozpoctu obce.
S2
Základné pojmy
Na úcely tohto nariadenia sa rozumie

a.! dotáciou - financné prostriedky nenávratne poskytnuté z rozpoctu obce osobe na úcel, v

sume a za podmienok, stanovených týmto nariadením,
b.l konkrétnou akciou vecne a casovo vymedzená organizovaná dnnost,
c.l ciel'ovou oblastou okruh úcelov, na ktorý môže byt poskytnutá dotácia,

-

d.l projektom - primerane podrobný, zrozumitel'nývecný popis akcie a jej rozpocet,

e.l žiadatel'om - osoba, ktorá žiada o dotáciu v zmysle tohto nariadenia,
f.I prijemca dotácie žiadate 1',ktorému bola schválená dotácia poukázaná na bežný úcet, alebo
vyplatená z pokladne Oc~.

-

§3

Základné ustanovenia
l. Dotáciu z rozpoctu obce možno poskytnút právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatel'om, ktoré majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území obce.
2. Dotácie sa môžu poskytnút iba na konkrétne plánované reálne akcie z cielových oblastí,
vymenovaných v tomto nariadeni.
3. Dotácie sa nemôžu poskytnút na akcie, ktoré:
a.l smerujú k podnecovaniu neznášanlivosti voci národnosti, pohlaviu, rase, viery, etnickej
skupiny a pod.,
b.l sú akciami politických strán a hnutí,
c.l sú svojou povahou mimo cielových oblasti tohto nariadenia,
d.l môžu mat nepriaznivý vplyv na životné prostredie,
e.l sú zamerané na krytie osobných potrieb bez významnejšej náväznosti na idey v zmysle
cielových oblasti.
§4

Ciel'ové oblasti
Ciel'ovýmioblastami pre pridelovanie dotácií sú tieto okruhy aktivít, poriadaných na územi
obce:
a.l rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b.l tvorba, ochrana a širenie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedicstva,

2

c.l telesná kultúra a šport,
d.l zdravotnictvo,
ej sociálna oblast s výnimkou v zmysle § 3, pism. e,
f.l osveta, výchova a vzdelávanie,
g.l tvorba a ochrana životného prostredia,
h.l podpora podnikania a zamestnanosti.
§5
Žiadosti o dotáciu

1.Žiadost' o dotáciu sa podáva v pisomnej forme v dvoch vyhotoveniach s prílohami a v lehotách
podl'a tohto nariadenia. Prílohami sú strucný vecný projekt zabezpecovanej akcie a jej rozpocet
v takej podobe, ktoré umožnia v schval'ovacom konani posúdit odôvodnenost žiadaných súm a
splnenie ideového zámeru dotácie.
2.Žiadost sa podáva na Obecný úrad v Topol'ciankach, osobne, alebo doporucenou zásielkou.
3.Žiadost sa podáva v termine, ktorý umožni jej prejednanie v orgánoch obce a v pripade
väcšieh súm aj zahrnutie schválenej dotácie do rozpoctu obce pri jeho zostavovaní, alebo jeho
zmenách. Žiadosti na sumy, ktoré si vyžadujú zahrnutie do rozpoctu musia byt dorucené
najneskôr do 15. októbra pred rokom, v ktorom majú byt z rozpoctu poskytnuté.
§6
Schval'ovacie konanie

1. Žiadost' o dotáciu z hl'adiska úplnosti a ustanoveni § 3 skontroluje starosta obce a predloži
obecnému zastupitel'stvu na najbližšom zasadnuti.
2. Neúplnú žiadost vráti starosta na doplnenie žiadatel'ovi aj so zdôvodnenim.
3. Žiadost', ktorá je zjavne v rozpore so zásadami tohto nariadenia vráti žiadatel'ovi starosta so
zdôvodnenim ako zamietnutú. O zamietnuti informuje obecné zastupitel'stvo na najbližšom
zasadnuti.
4.0becné zastupitel'stvo prejedná žiadost. Pri svojom rozhodovani sa riadi ocakávaným
prinosom dotovanej akcie pre obec, odkázanostou žiadatel'a na obecné zdroje a možnostou
poskytnutia žiadanej sumy zo zdrojov obce.
5. Obecné zastupitel'stvo dotáciu schváli, alebo zamietne jej poskytnutie z rozpoctových
zdrojov obce v osobitnom hlasovani. Na zasadnuti sa môže zúcastnit aj žiadatel' a vyjadrit sa v
diskusii k výsledku osobitného hlasovania pred schválenim uznesenia.
6. Dotáciu schválenú obecným zastupitel'stvom zahrnie starosta do návrhu rozpoctu obce v case
jeho zostavovania, alebo priprav na schválenie zmien.
7.0 schválení, alebo zamietnuti žiadosti o dotáciu starosta informuje žiadatel'a pisomne do 14
dni od jej prejednania v obecnom zastupitel'stve. Pri kladnom vybaveni priloži k informácii
návrh pisomnej zmluvy o poskytnutí dotácie v dvoch vyhotoveniach. Pri zápornom vybaveni
pisomná informácia obsahuje strucné zdôvodnenie zamietnutia.
8. Proti rozhodnutiu o zamietnuti dotácie uznesenim obecného zastupitel'stva sa nemožno

odvolat .

.

§7

Zmluva o poskytnuti dotácie
1.Dorucenú zmluvu podpiše štatutárny zástupca žiadatel'a dotácie a vráti v jednom vyhotoveni
na obecný úrad do 15 dni od dorucenia. Nevrátenie podpisanej zmluvy do 15 dni sa má za to že
žiadatel' dotácie neprijal zmluvné podmienky, alebo od svojej žiadosti odstúpil.
2.Zmluva svojim obsahom a záväznostou musi zabezpedt zásady rozpoctovej discipliny podl'a
platných rozpoctových pravidiel, najmä:
aj sumu schválenej dotácie,
b.l úcel a podmienky použitia dotácie,
c.l povinnosti pri evidovani cerpania a zúctovani dotácie, najmä lehoty,
d.l zodpovednost za porušenie zmluvných podmienok a súvisiacich predpisov o financnej
discipline.
ej povinnost umožnit kontrolu cerpania a vykazovania dotácie orgánom poskytovatel'a,
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fJ povinnost vrátit nevycerpanú cast, alebo cast cerpanú v rozpore so zmluvou o poskytnuti
dotácie.
S8
Ostatné ustanovenia
1.Na poskytnutie dotácie z rozpoctu obce nie je právny, ani iný nárok.
2.Dotáciu nemožno poskytnút osobe, ktorá má voci obci nevyrovnané záväzky na miestnych
daniach a poplatkoch.
59
Záverecné ustanovenia
1)Toto všeobecne záväzné nariadenie c. 8/2006 schválilo obecné zastupitel'stvo obce
Topol'cianky na svojom zasadmtti dna 09.11.2006 uznesenim c. B43/06.
2)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úcinnost 15. dnom od jeho vyhlásenia.
V Topol'ciankach, dna 09.11.2006
Vyvesené na úradnej tabuli dna 10.11.2006.
Zvesené z úradnej tabule dna 24.11.2006.

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

Juraj Mesko
starosta obce

