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Obecné zastupiteľstvo v Tehle na základe § 4 ods.3 a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 odsek 2 a 4 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v y d á v a pre územie obce Tehla toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2013

o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Tehla

Článok I
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky pre poskytovanie dotácií právnickým
a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce.
2. Rozpočet obce vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií v rámci rozpočtovej položky
dotácie – transfery.
3. Dotácie vyčlenené v rozpočte obce budú prideľované jednotlivým subjektom na základe
predloženého projektu, resp. žiadosti s uvedením účelu.
4. Dotácie sú nasmerované na všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely,
predovšetkým do týchto oblastí:
- záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a podujatia
- poskytnutie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych potrieb
- telovýchova a šport
- osveta, výchova a vzdelávanie
- podpora občianskych aktivít
- plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.
5. Poskytnutie dotácií podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím
nemožno zvýšiť dlh obce.

Článok II
Spôsob prideľovania dotácií
1. Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje obecné
zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu na daný rok. Dotáciu do výšky 700,- € vrátane
schvaľuje starosta obce. Dotáciu vyššiu ako 700,- € schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce
Tehla.
2. Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej alebo
právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola
schválená. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového
použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku.
3. Dotácie sa nemôžu poskytnúť na tieto akcie alebo okruhy potrieb:
- ktoré otvorenou alebo skrytou formou podnecujú neznášanlivosť na základe pohlavia,
jazyka, viery a náboženstva, sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnej a etnickej
skupine,
- pre potrebu nákupu alkoholických a tabakových výrobkov,
- na poškodzovanie životného prostredia.
4. Dotácie sa môžu poskytnúť za predpokladu, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach
a poplatkoch voči poskytovateľovi dotácie, iné záväzky voči obci alebo obcou zriadeným
organizáciám.
5. Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladajú na obecný úrad na príslušný rozpočtový rok
do 31.12. predchádzajúceho roka. V mimoriadnych prípadoch sa môžu predložiť i počas
roka (vznik nového združenia, mimoriadna a nepredvídaná akcia a pod.).

Článok III
Poskytnutie a vyúčtovanie dotácie
1. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe zmluvy (príloha č.1) uzavretej medzi obcou
a žiadateľom. Zmluvu za obec podpisuje starosta obce.
2. Zmluva musí obsahovať:
a/ výšku schválenej dotácie,
b/ účel použitia dotácie,
c/ termín realizácie,
d/ právo obce Tehla vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov
u žiadateľa,
e/ záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu obci a uhradiť dohodnutú zmluvnú pokutu v prípade
nedodržania podmienok dohody,
f/ termín a spôsob vyúčtovania dotácie,
g/ termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden k účtovným dokladom obecného
úradu, druhý pre prijímateľa dotácie.
4. Na základe podpísanej zmluvy zamestnanec ekonomického úseku obce vykoná prevod
stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa, prípadne vyplatí schválenú výšku dotácie
v hotovosti z pokladne obce.

Článok IV
Záverečné ustanovenie
1. Dotácie a návratné finančné výpomoci podliehajú ročnému vyúčtovaniu.
2. Každoročne obecné zastupiteľstvo v rozpočte stanovuje rozsah finančných prostriedkov
určených pre dotácie a návratné finančné výpomoci. Tento rozsah môže obecné
zastupiteľstvo v odôvodnených prípadoch meniť.
3. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
5. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Tehle dňa 23.5.2013
6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.6.2013.

Ing. Ivan Žigrai
starosta obce

Príloha č.1 VZN č.2/2013

Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tehla v roku 20....
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : ................
Oblasť : ....................................................................
OBEC TEHLA
Adresa: Tehla č.88, 935 35 Tehla
Zastúpená: starostom Ing. Ivanom Žigraiom
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu:2229010003/5600
IČO: 00587613
DIČ: 2021224029
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)
a
Príjemca:
Názov:...............................................................................
Právna forma:....................................................................
adresa sídla:.......................................................................
zastúpená/é:.......................................................................
IČO:.............................
DIČ:.............................
bankové spojenie:........................................ číslo účtu: ..................................................
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)
uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2013, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tehla v roku 20.......
I.
Predmet zmluvy
1. Obec Tehla v zmysle uznesenia OZ č. ........... zo dňa ................poskytuje príjemcovi
finančnú dotáciu vo výške ...........eur, slovom ...........................................EUR.
2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou:
„................................................................................................................................“.
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
II.
Spôsob platby
1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu
na základe tejto zmluvy jednorazovo (alebo v splátkach), prípadne v hotovosti
z pokladne obce.

III.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto
zmluve.
2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12. príslušného kalendárneho
roku, v ktorom dotáciu prijal.
4. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej
dotácie najneskôr však do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roku.
5. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel,
ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce alebo
do pokladne obce, najneskôr do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roku.
6. V prípade nedodržania termínu zúčtovania poskytnutej dotácie alebo jej použitia na iný
účel ako bolo zmluvne dohodnuté, príjemca nemá nárok na ďalšiu dotáciu z rozpočtu
obce v nasledujúcom roku.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo
potvrdzujú svojím podpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jeden
exemplár.

V ........................ dňa ...................

Za obec Tehla

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

Za príjemcu

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

