
Obec Štvrtok na Ostrove 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2005 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove v súlade s § 6 odst. 1 zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona  

č. 583/2004 Z.z. vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje 

metodika poskytovania finančných dotácií z rozpočtu obce. 

 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenia) je 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy stanoviť podmienky pre poskytovanie dotácií právnickým a fyzickým 

osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce za predpokladu, že obec má 

na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné 

prostriedky. 

2. Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý 

z rozpočtu obce na účel vymedzený v § 2 tohto nariadenia. 

 

 

 

§ 2 

Účel poskytovania dotácií 

 

Obec Štvrtok na Ostrove môže zo svojho rozpočtu poskytnúť dotáciu na: 

 

a) rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity 

b) rozvoj telovýchovy a športu  

c) rozvoj školstva a vzdelávania 

d) na charitu a zdravotníctvo 

e) na ekológiu a životné prostredie 

 



§ 3 

Podmienky poskytovania dotácií 

 

1. Dotácie budú poskytované jednotlivým právnickým a fyzickým osobám – 

podnikateľom na základe predloženej písomnej žiadosti, ktorá musí 

obsahovať: 

 

a) žiadateľa – názov a sídlo organizácie, resp. kontaktná adresa žiadateľa 

fyzickej osoby – podnikateľa 

b) bankové spojenie žiadateľa 

c) doklad o registrácií žiadateľa ( zápis občianskeho združenia, zápis 

v obchodnom registri a pod.) 

d) popis projektu, miesto a dátum realizácie 

e) ekonomickú špecifikáciu príjmov a výdavkov / rozpočet projektu/, spôsob 

financovania, výšku vlastných zdrojov na realizáciu projektu a výšku 

požadovanej dotácie 

f) informáciu o doterajšej činnosti, výsledkoch hospodárenia žiadateľa za 

posledné 3 roky a prehlásenie o tom, že žiadateľ nemá voči obci žiadne 

záväzky 

g) dátum a podpis oprávnenej osoby 

 

2. Žiadosť o dotáciu sa prekladá do 31.3. príslušného roka na obecný úrad, 

schvaľuje ju na základe návrhu starostu obce obecné zastupiteľstvo. 

 

3. Pri rozhodovaní o pridelení finančných dotácií sa bude prihliadať na výšku 

dotácií poskytnutých v predchádzajúcich rokoch a na súlad ich použitia 

s projektom. 

 

4. Žiadateľ bude o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie písomne vyrozumený. 

 

 

§ 4 

Zúčtovanie poskytnutých dotácií 

 

1. Subjekty, ktorým bude priznaná finančná dotácia sú povinné bezodkladne po 

ich použití, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka 

predložiť obci zúčtovanie dotácie. 

 

2. Podrobné podmienky poskytnutia konkrétnej dotácie budú spresnené 

zmluvou. 

 

3. Poskytnuté finančné dotácie nemôžu byť použité na : 

 



a) alkohol a tabakové výrobky 

b) pohostenie, okrem občerstvenia, ktoré je súčasťou projektu 

c) nákup pohonných hmôt 

d) odmeny funkcionárom a zamestnancom 

4. Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v zmysle § 4 odst. 1 alebo 

dotáciu použije na iný účel ako bolo určené, je povinný bezodkladne po 

plánovanom termíne realizácie projektu, najneskôr  však do 31. januára 

nasledujúceho roka pridelenú dotáciu vrátiť na účet obce. 

 

5. Obec si vyhradzuje právo kontroly účelnosti a efektívnosti použitia ním 

poskytnutých dotácií prostredníctvom finančnej komisie. 

 

 

§ 5 

Sankcie 

 

 Právnická, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá porušila finančnú disciplínu 

tým, že použila poskytnutú dotáciu na iný účel v rozpore určeným účelom je povinná 

podľa § 31 ods. 1 písm a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vrátiť 

poskytnutú finančnú dotáciu resp. vo výške porušenia finančnej disciplíny a zároveň 

je povinná zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu, za 

každý aj začatý deň porušenia až do doby vrátenia finančných prostriedkov. 

 

 

§ 6 

Účinnosť 

 

Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní finančnej dotácií nadobúda účinnosť 

dňom 15.6.2005. 

 

 

 

Vo Štvrtku na Ostrove, dňa 31.3.2005 

 

 

 

        Kornélia Kolláthová 

          starostka obce 


