Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Belá
Obecné zastupiteľstvo (OcZ) v Belej podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto
VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácii z rozpočtu obce.

§1
1.

Účelom tohto VZN je v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanoviť
podmienky pre poskytovanie dotácii a mimoriadnych dotácii právnickým (PO) a
fyzickým osobám (FO), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Belá.

§2
Zdroje dotácií
1.

Dotácie pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých je obec zriaďovateľom, sú
každoročne vyčlenené v rozpočte obce.

2.

Finančné zdroje na poskytnutie dotácií sú každoročne vyčlenené v rozpočte obce Belá.

§3
Smerovanie dotácií
1.

Dotácie vyčlenené v rozpočte obce Belá, ktoré nie sú priamo riešené pre konkrétny
subjekt, resp. podujatie, budú prideľované jednotlivým subjektom na základe nimi
predloženého projektu.

2.

Dotácie sú nasmerované predovšetkým do týchto oblastí:
•

záujmovo-umelecká činnosť a kultúrne aktivity,

•

telovýchova, šport a mládež,

•

rozvoj školstva a vzdelávania,

•

charita,

•

zdravotníctvo a sociálne veci.

§4
1.

Objem finančných prostriedkov určených na konkrétnu akciu alebo účel, v príslušnom
kalendárnom roku na poskytovanie dotácii schváli obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní
rozpočtu obce.

2.

Rozhodnutie o pridelení dotácie prináleží na návrh príslušnej komisie obecného
zastupiteľstva uvedenej v § 8 tohto VZN:
a) právnickej osobe o výške dotácie rozhodne len obecné zastupiteľstvo,
b) fyzickej osobe o výške dotácie rozhodne len obecné zastupiteľstvo.

3.

Poskytnutie dotácie na ten istý účel je vo finančnom roku jednorazové, dotáciu je možné
poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel tej istej právnickej alebo fyzickej
osobe iba raz.

4.

Maximálny súčet poskytnutých dotácií jednému subjektu v priebehu kalendárneho roka je
75 tis. Sk. Sumu presahujúcu v jednom roku 75 tis. Sk môže schváliť len obecné
zastupiteľstvo na základe predloženého projektu doporučeného príslušnou komisiou
podľa § 8 tohto VZN.

§5
Dotácie
1.

Postup pri rozdeľovaní dotácii z rozpočtu obce.
a) Obecný úrad v Belej v zmysle tohto VZN obvyklým spôsobom zverejní (úradná
tabuľa), možnosť získania dotácie s udaním podmienok na predkladanie projektov.
b) Príslušná komisia OcZ posúdi projekty a odporučí pridelenie dotácií v rámci
schváleného rozpočtu a predloží na schválenie starostovi obce a obecnému
zastupiteľstvu v zmysle § 4 ods. 2 tohto VZN.
c) Po schválení starostom obce resp. obecným zastupiteľstvom spracuje príslušná
komisia OcZ dohodou medzi subjektom predkladajúcim projekt a predloží ju na
podpis štatutárnemu zástupcovi obce. Dohoda musí obsahovať ustanovenie, že obec
si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti, účelovosti a hospodárnosti, v nakladaní s
poskytnutými finančnými prostriedkami.

d) Na základe tejto dohody zabezpečí príslušný zamestnanec obce prevod stanovenej
finančnej čiastky na účet žiadateľa a zabezpečí kontrolu využitia poukázaných
finančných prostriedkov v zmysle § 10 tohto VZN.

§6
Obsah projektu
1.

Projekt (prihláška) musí obsahovať:
a) adresáta projektu - názov organizácie a kontaktnú adresu,
b) u fyzickej osoby dátum narodenia príp. rodné číslo,
c) u právnickej osoby IČO, DIČ (doklad preukazujúci zriadenie),
d) názov projektu,
e) autora projektu,
f)

odborného garanta projektu,

g) miesto a dátum realizácie projektu (od - do),
h) bankové spojenie žiadateľa,
i)

ekonomickú špecifikáciu príjmov a výdavkov žiadateľa,

j)

požadovanú výšku príspevku,

k) stručnú charakteristiku projektu.

§7
Kritéria pre rozhodovanie o pridelení finančných prostriedkov (obsah)
1.

Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity:
história a tradícia skupiny a záujmovo-umeleckého telesa,
výsledky ich celkovej činnosti,
význam a rozsah podujatí, ktorými napĺňajú kultúru v regióne,
možnosti využitia pre rozvoj kultúry a kultúrnych aktivít v obci,
predpokladaný prínos a netradičná forma uskutočnenia projektu,
prínos do národnej kultúry Slovákov a propagácie kultúrneho dedičstva.

2.

Telovýchova, šport a mládež:
stav členskej základne,
výkonnostná úroveň a dosiahnuté výsledky,
spolupráca s obcou Belá pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na území
obce Belá,

predpokladaný prínos a forma uskutočnenia projektu,
rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-športových podujatí na území
obce Belá.
3.

Rozvoj školstva a vzdelávania:
realizácia netradičnej formy na báze najnovších vedeckých poznatkov a metód
projektovej aktivity,
závažnosť podujatia zameraného na obsah, činnosti, resp. históriu inštitúcie,
nevyhnutnosť realizácie projektu zameraného na skvalitnenie výučby vzdelávania,
predpokladaný prínos uskutočnenia projektu.

4.

Charity:
dotácie zamerané na podporu aktivít zameraných na humanitárnu a charitatívnu
činnosť voči obyvateľom obce,
priame humanitárne a charitatívne aktivity obce Belá (deti nezamestnaných, deti
detských domovoch, občania obce Belá v domovoch dôchodcov a podobne).

5.

Zdravotníctvo a sociálne veci
podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich
liečenia, pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho či víkendového
charakteru,
podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne
postihnutých a medzi rodinami navzájom,
podpora vytvárania zdravého náhradného rodinného zázemia najmä u detí bez
rodičov,
podpora vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových
aktivít zdravotne postihnutých a detí bez rodičov.

§8
Prerokovanie projektov a spracovanie návrhov na poskytnutie dotácie
1.

Projekty prerokovávajú tieto komisie OcZ:
o

komisia školstva, kultúry a športu (oblasť záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych
aktivít, oblasť telovýchovy, športu a mládeže),

o

komisia finančného a sociálneho zabezpečenia (oblasť charity a oblasť zdravotníctva
a zdravotne postihnutých).

2.

Návrhy dohôd o poskytnutí dotácie vypracuje obecný úrad.

§9
Mimoriadne dotácie z rozpočtu obce
1.

Obecné zastupiteľstvo v odôvodnených prípadoch môže schváliť mimoriadnu dotáciu pre
FO a PO, ktorá bude adresne vyčlenená v rozpočte. O výške mimoriadnej dotácie
rozhodne OcZ na základe žiadosti subjektu a jej posúdenia príslušnou komisiou pri OcZ
v Belej. Mimoriadna dotácia bude poskytnutá na základe dohody o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce v súlade s podmienkami uvedenými v platnom uznesení OcZ, ktorým
dotácia bola schválená.

§ 10
Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
1.

Poskytnutie dotácii z rozpočtu obce podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
Subjekt, ktorý tieto finančné prostriedky prijal je povinný predložiť ich zúčtovanie
v termíne určenom v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov. Takto určený termín
môže byť najneskôr 31. decembra príslušného roku. Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť
celkový dlh obce.

2.

Zúčtovanie finančných prostriedkov obsahuje:
•

vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu na ktorý sa finančné prostriedky poskytli,

•

finančné zhodnotenie poskytnutých finančných prostriedkov, predovšetkým rozpočet
o skutočných príjmoch a výdavkoch, ktoré súvisia s poskytnutými finančnými
prostriedkami,

•

kópie všetkých účtovných dokladov, ktoré sa viažu k poskytnutým finančným
prostriedkom alebo finančnému zhodnoteniu, alebo chronologický zoznam
účtovných dokladov tak, ako sú zaúčtované v účtovníctve príjemcu. V prípade
predloženia chronologického zoznamu účtovných dokladov musí zodpovedný
zamestnanec obce tento skontrolovať s originálmi účtovných dokladov príjemcu,
pričom je oprávnený účtovný doklad, ktorý sa v plnej miere viaže k poskytnutým
finančným prostriedkom označiť odtlačkom pečiatky obce Belá s textom
„Zúčtované s rozpočtom obce Belá“.

3.

Ak subjekty, ktorým obec Belá poskytla finančné prostriedky podľa tohto VZN porušia
finančnú disciplínu, uplatní obec postu v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

§ 11
Záver
1.

Žiadosti o poskytnutie dotácii sa podávajú v podateľni OcÚ v Belej.

2.

Toto VZN bolo schválené uznesením OcZ číslo 2/2008, bod 5 dňa 02.06.2008.

3.

Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia OcZ a účinnosť 15. dňom po vyvesení
VZN na úradnej tabuli obce, t. j. 18.06.2008.

V Belej dňa 02.06.2008

Ivan Dvorský
starosta obce

