Obecný úrad v Toryse
Č.j. : Obc1-5/2019

V Toryse dňa: 13.12.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2019
o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Torysa

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce dňa:

25.10.2019

VZN č. 5/2019 schválené Obecným zastupiteľstvom v Toryse dňa: 12.12.2019 pod č. 101/2019/8
VZN č. 5/2019 zverejnené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa : 16.12.2019
VZN č. 5/2019 nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Torysa
č. 5/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Torysa
Obec Torysa podľa ustanovenia § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Torysa.
Článok 1
Predmet nariadenia
1.1 Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava a spôsob
poskytovania dotácií jednotlivým subjektom, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie
dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.
1.2 VZN sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií, ktoré obec poskytuje právnickým osobám,
ktoré založila v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Článok 2
Poskytovanie dotácií
2.1 Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom (ďalej len „žiadateľ“), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce
alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby
obyvateľom obce.
2.2 Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 2.1 tohto
VZN možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá
právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
2.3 Celkovú výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje obecné
zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok.
2.4 Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
2.5 Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh obce.
2.6 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Článok 3
Oblasti a účel poskytnutia dotácií
3.1 Dotácie z rozpočtu obce budú poskytnuté len:
a) na podporu a rozvoj všeobecne prospešných služieb,
b) na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
c) na podporu a rozvoj podnikania a zamestnanosti.
3.2 Všeobecne prospešnými službami sa pre účely tohto VZN rozumejú najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
b) sociálna a charitatívna činnosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, zachovanie
duchovného dedičstva,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov obce,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
j) údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev,
k) údržba a oprava zariadení tvoriacich občiansku vybavenosť,
l) správa a údržba kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
m) starostlivosť o čistotu obce,
n) starostlivosť o verejnú zeleň.
3.3 Všeobecne prospešnými účelmi sa pre účely tohto VZN rozumejú najmä:
a) zachovanie, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie, rozvoj a ochrana prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) zabezpečovanie a zlepšovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti,
g) ochrana práv detí a mládeže, najmä podpora práce s deťmi a mládežou,
h) rozvoj vedy a vzdelania,
i) rozvoj telovýchovy, mládežníckeho športu a dobrovoľného hasičstva,
j) rozvoj kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti,
k) tvorba a ochrana zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce,
l) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa
ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
3.4 Dotácie z rozpočtu obce budú smerovať najmä do týchto oblastí:
a) kultúrno-spoločenské aktivity,
b) rozvoj školstva a vzdelávania,
c) rozvoj telovýchovy, športu a dobrovoľného hasičstva,
d) zdravotníctvo a sociálne služby,
e) sociálna starostlivosť a charita,
f) ochrana a tvorba životného prostredia,
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
3.5 Dotáciu poskytnutú podľa článku 3 ods. 3.4 písm. a), b), c) tohto VZN je možné
použiť najmä na:
a) úhradu výdavkov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,
b) štartovné a registračné poplatky,
c) výdavky na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových
a kultúrnych akciách,
d) odmeny pre účinkujúcich umelcov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými
predpismi o odmeňovaní týchto osôb, pričom tieto odmeny musia byť vyplácané na základe
platne uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s osobitnými predpismi.
3.6 Dotácie sa môžu poskytnúť na financovanie občerstvenia, na nákup darov a suvenírov,
len ak je to uvedené v príslušnej zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
3.7 Dotácie nie je možné poskytnúť na:
a) úhradu miezd, platov a odmien zamestnancov,
b) výdavky na nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,

d)
e)
f)
g)

úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
odmeny pre organizátorov akcií, projektov a podujatí,
náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.
Článok 4
Podmienky poskytovania dotácií

4.1 Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (príloha č. 1
– Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce) doručenej poštou na adresu: Obec
Torysa, Torysa 28, 082 76 Torysa, alebo osobne do podateľne obecného úradu v termíne
do 30.11. príslušného roka na nasledujúci rok.
4.2 Dotácia sa poskytuje v kalendárnom roku na ten istý účel iba raz a prijímateľ je povinný
ju použiť v rozpočtovom roku, v ktorom bola poskytnutá.
4.3 Finančná dotácia z rozpočtu obce je len doplnkovým zdrojom financovania žiadateľa a nie
je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa, alebo celé podujatie. Obec Torysa si
vyhradzuje právo kontroly použitia dotácie.
4.4 Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na
území obce.
4.5 Ak poskytnuté finančné prostriedky nie je možné vyčerpať do konca kalendárneho roka,
žiadateľ dotácie je ich povinný vrátiť na účet obce do konca kalendárneho roka, v ktorom
boli žiadateľovi poskytnuté.
4.6 Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ani koalíciám
politických strán a politických hnutí.
Článok 5
Schvaľovanie dotácií
5.1 Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný
rozpočtový rok a môže byť v priebehu kalendárneho roka menený rozpočtovými
opatreniami.
5.2 Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo. Dotáciu do výšky 300,- € vrátane schvaľuje starosta obce, dotáciu vyššiu
ako 300,- € schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Toryse.
Článok 6
Vyúčtovanie dotácie
6.1 Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Prijímateľ dotácie je
povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 31. 12. príslušného kalendárneho
roka.
6.2. Aktivity, podujatia a akcie usporiadané od 20. 12. príslušného rozpočtového roka do
15.1. nasledujúceho rozpočtového roka môže prijímateľ dotácie vyúčtovať najneskôr do
30.1. nasledujúceho rozpočtového roka.
6.3 Vyúčtovanie dotácie sa vykoná na príslušnom formulári, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto

VZN. Súčasťou vyúčtovania je predloženie kópií účtovných dokladov preukazujúcich
účel použitia a sumu použitej dotácie.
6.4 Prijímateľ dotácie zodpovedá za hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť použitia dotácie,
o čom je povinný preukázať kontrolnému orgánu obce listinné dôkazy, ktorých obsah
dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie.
6.5 Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti prijímateľ dotácie do
rozpočtu obce súčasne so zúčtovaním dotácie.
Článok 7
Sankcie za porušenie finančnej disciplíny
Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienky poskytnutia dotácie, ako aj povinnosti vyplývajúce zo
všeobecne záväzných predpisov, VZN a zo zmluvy, toto konanie sa považuje za porušenie finančnej
disciplíny a obec uplatní sankcie za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Toryse dňa 12.12.2019 uznesením
č.101/2019/8.
8.2 Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.
8.3 Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na
území obce Torysa zo dňa 14.10.2005.
V Toryse dňa 13.12.2019
Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2019
ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Torysa na rok .............
1. Žiadateľ
a/ Názov organizácie resp. inej právnickej
osoby
b/ Sídlo a presná adresa žiadateľa
d/ Číslo telefónu
e/ Právna forma organizácie
f/ IČO
g/ Dátum registrácie
h/ Bankové spojenie, číslo účtu
2. Názov podujatia, činnosti
3. Miesto a čas konania
4. Usporiadateľ a spoluorganizátori podujatia
5. Zodpovedná osoba usporiadateľa
Meno a priezvisko, adresa, číslo telefónu
6. Požadovaná výška dotácie od obce
7.Celkové náklady na účel /akcia, projekt/,
na ktorý je požadovaná dotácia
8. Význam podujatia pre obec

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a pravdivé.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním
a sprístupnením osobných údajov.

...................................................
Dátum

.................................................
Podpis a pečiatka žiadateľa

Príloha č.2 k VZN č. 5/2019

Vyúčtovanie dotácie za rok .........
Poskytovateľ: Obec Torysa, 082 76 Torysa 28
Žiadateľ:
Názov organizácie: ....................................................................................................................
Sídlo: ..........................................................................................................................................
Zastúpený: ...................................................................................................................................
IČO: .......................................................
DIČ: .......................................................
Názov projektu /účel použitia/:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Termín konania:
....................................... Číslo zmluvy: ................... zo dňa: ...................
Výška poskytnutej dotácie: .......................
Skutočné náklady na činnosť Celková suma v €
/projekt/ žiadateľa
1.mzdy a ostatné mzdové náklady
2.prenájom priestorov
3.cestovné
ubytovanie

náhrady,

dopravné,

4.propagačné materiály a publicita

5.ceny, plakety, diplomy
7.honoráre
8. ostatné náklady , špecifikovať

Číslo položky v Peňažnom
denníku, Hlavnej knihe

Skutočné náklady
/projekt/
1.Vlastné zdroje

na

činnosť Celková suma v €

2.Vstupné
3.Sponzorské od iných organizácií
4. Iné
5. Dotácia od obce
ROZDIEL: ....................
Rozdiel - Vrátiť na účet obce: ........................
Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní dotácie sú pravdivé.
Prílohy /účtovné doklady/ k vyúčtovanie dotácie:

Vyúčtovanie predkladá /meno a priezvisko/ .....................................................
Telefón .......................

..................................................................
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis

