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VZN nadobúda účinnosť dňa 6.5.2006 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Štvrtku na Ostrove, na základe ustanovenia § 7 ods. 4 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v y d á v a toto 

 

v š e o b e c n e   z á v ä z n é    n a r i a d e n i e 

 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom 

 

na území obce Štvrtok na Ostrove 

č. 1/2006 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri poskytovaní dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

(2) Dotácie môžu byť poskytované z rozpočtu obce právnickým osobám, ktorých 

zakladateľom nie je obec a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorý majú sídlo alebo 

trvalý pobyt na území obce (§ 7 ods. 4 cit. zákona) /ďalej len „subjekt dotácie 

v príslušnom tvare“/. 

 

(3) Poskytovanie dotácií je viazané na preukázanie odôvodnenosti takéhoto poskytnutia. 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Poskytovanie dotácií 

 

Čl. 2 

Všeobecné podmienky 

 

 Dotácie možno poskytnúť subjektu dotácie iba za uvedených podmienok: 

-   subjekt dotácie nie je v likvidácii, 



-   nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na subjekt dotácie, nebol vyhlásený konkurz    

na jeho majetok (resp. v rámci konkurzu povolená reštrukturalizácia) alebo povolená 

reštrukturalizácia, alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

-  subjekt dotácie nemá nedoplatky na miestnych daniach voči poskytovateľovi, 

-  subjekt dotácie riadne používal a vyúčtoval v predchádzajúcich rokoch poskytnutú dotáciu. 

 

 

Čl. 3 

Žiadosť 

 

 

(1) Dotácie sa poskytujú: 

 a)   na základe písomnej žiadosti, 

 b)   z vlastného podnetu obce, príp. ňou založených subjektov. 

 

(2) Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať: 

 a)   presné označenie žiadateľa, doložené dokladmi, 

 b)   špecifikáciu predmetu, na ktorý sa dotácia má poskytnúť, 

 c)   rozsah dotácie, 

 d)   časové rozčlenenie, 

 e)   vyhlásenie resp. doklad o tom, že doteraz poskytnutú dotáciu riadne vyúčtoval. 

 K žiadosti je potrebné doložiť aj doklady osvedčujúce zhora uvedené skutočnosti. 

Obec je oprávnená stanoviť v konkrétnom prípade aj ďalšie podmienky pokiaľ sa jej to 

javí ako potrebné pre zachovanie účelu poskytnutia prostriedkov. 

 

(3) Obec je povinná skúmať z vlastnej iniciatívy možnosti poskytovania dotácií pre vybranés

 subjekty, a to v nasledovných oblastiach: 

-  zdravotníctvo, 

- školstvo, 

- sociálna oblasť. 

 

 

Čl. 4 

Účel použitia dotácií 

 

(1) Poskytnutie dotácií je viazané, v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, výlučne na ich použitie na podporu: 

   1.   všeobecne prospešných služieb, 

   2.   všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, 

   3.   podnikania, 

   4.   zamestnanosti. 

 

 



(2) Podporou všeobecne prospešných služieb na území obce sa rozumie: 

 a)   poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

 b)   humanitná starostlivosť, 

 c)   rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

 d) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu   

pre deti a mládež, 

 e)   tvorba a ochrana životného prostredia, 

 f)   poskytovanie sociálnych služieb. 

 

(3) Podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov sa rozumie: 

 a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

 b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

 c) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, 

 d) ochrana zdravia, 

 e) ochrana práv detí a mládeže, 

 f) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy, 

 g) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, 

ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí 

živelnou pohromou. 

 

(4) Podporou podnikania v podmienkach obce sa rozumie najmä vytváranie vhodnejších 

ekonomických a právnych podmienok pre realizáciu jednotlivých akcií v týchto 

oblastiach: 

 a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

 b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

 c) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, 

 d) ochrana zdravia. 

 

(5) Podporou zamestnanosti sa v podmienkach obce rozumie: 

- vytváranie nových pracovných miest pre nezamestnaných obyvateľov obce rómskej 

národnosti. 

 

 

Čl. 5 

Poskytovanie dotácií 

 

(1) Na účely tohto nariadenia sa zriaďuje Komisia pre poskytovanie dotácií, ktorej zloženie 

je nasledovné: 

- Rita Tomanovičová  - predseda komisie, 

- Bernadetta Némethová  - člen komisie, 

- Lago Silvester   - člen komisie. 

 

(2) Na postup pri rokovaniach komisie sa primerane použije Rokovací poriadok Obecného 

zastupiteľstva v Štvrtku na Ostrove. 



(3) Komisia predkladá konečné návrhy na poskytnutie dotácie starostovi obce, resp. 

obecnému zastupiteľstvu v závislosti od výšky dotácie. 

 

(4) Starosta obce rozhoduje o poskytnutí dotácie do výšky 50.000,- Sk. 

 

(5) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácií v prípadoch, kedy dôjde 

k prekročeniu limitu podľa odseku 4 tohto ustanovenia. 

 

 

DRUHÁ  ČASŤ 

Forma poskytovania dotácií 

 

Čl. 6 

 

(1) Dotácie sa poskytujú na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom 

dotácie a subjektom dotácie. 

 

(2) Písomná zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne nasledovné údaje : 

 a) forma poskytnutia, 

 b) výška dotácie, 

 c) účelové vymedzenie použitia dotácie, 

 d) záväzok vrátiť dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v písomnej dohode, 

 e)  termín na vyúčtovanie poskytnutej dotácie. 

 

(3) Písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie za obec podpisuje starosta obce. 

 

 

TRETIA  ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

Čl. 7 

 

(1) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Štvrtok na Ostrove. 

 

(2) Každoročne Obecné zastupiteľstvo v Štvrtku na Ostrove stanovuje rozsah finančných 

prostriedkov určených pre dotácie. 

 

(3) Rozsah podľa odseku 2 tohto ustanovenia možno meniť, pokiaľ sa ukáže, že dotácia je 

potrebná na zabezpečenie verejnoprospešných činností. 

 

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Štvrtku na Ostrove. 

 



(5) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Štvrtok na Ostrove č. 1/2005 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

(6) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Štvrtku na 

Ostrove dňa 19.4.2006. 

 

(7) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 6.5.2006. 

 

 

 

V Štvrtku na Ostrove, dňa 19.4.2006 

 

 

 

 

 

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

              Kornélia Kolláthová 

                  starosta obce 

 

 

 

 


