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 Obecné zastupiteľstvo v Malých Kršteňanoch 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 znení neskorších predpisov  a ust. § 6 ods. 1  zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov    v y d á 

v a      toto 

Všeobecne  záväzné nariadenie
Obce Malé Kršteňany 

3/2009

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom

PRVÁ   ČASŤ
Poskytovanie dotácií

 Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť  postup pri  poskytovaní 

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

2) Dotácie môže obec poskytnúť z rozpočtu obce:
Právnickej osobe, ktorej zriaďovateľom nie je obec a fyzickej osobe - podnikateľovi,  
ktorí majú     sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú  
činnosť  na území  obce,  alebo poskytujú služby  obyvateľom obce,   za  podmienok 
ustanovených  všeobecne  záväzným  nariadením  obce  len  na  podporu  všeobecne 
prospešných služieb, 1) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, 2 
(ďalej len „žiadateľ“).

1)  § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení  

zákona č. 35/2002 Z.z.

2)  Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších  

predpisov.



3) Poskytnutie   dotácie  je  viazané  na  preukázanie  dôvodov,  pre  ktoré  má  byť  
poskytnutá.

4)  Rozpočtujú sa vždy na príslušný rozpočtový rok a v súlade s platnou rozpočtovou 
klasifikáciou. 

5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

6) Finančné prostriedky sa neposkytujú politickým stranám,  politickým hnutiam a ich 
koalíciám.

Čl. 2
Všeobecné podmienky

 
Dotáciu môže obec poskytnúť žiadateľovi, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
• žiadateľ nie je v likvidácii, 
• na žiadateľa nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nebol vyhlásený konkurz 

na jeho majetok (resp. v rámci konkurzu povolená reštrukturalizácia) alebo povolená 
reštrukturalizácia,  alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku, 

• žiadateľ  nemá  nedoplatky  na  miestnych  daniach  a miestnych  poplatkoch  voči 
poskytovateľovi,

• žiadateľ nemá voči poskytovateľovi žiadne dlhy so splatnosťou ktorých sa ocitol bez 
súhlasu poskytovateľa v omeškaní.

Čl. 3
Účel použitia dotácie

 
(1)  Poskytnutie  dotácie  žiadateľovi  uvedenému  v čl.  I ods.  2  tohto  nariadenia  je, 

v zmysle  ust.  §  7  ods.  4  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov, viazané na využitie prostriedkov z dotácie výlučne na podporu:

a) všeobecne prospešných služieb,
b) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,

(2)  Všeobecne  prospešnými  službami  sa  na  účely  tohto  všeobecne  záväzného  
nariadenia rozumie: 

a)  poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)  poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť (na podporu činnosti 

organizácií, nadácií a záujmových združení fyzických a právnických osôb vyvíjajúcich 



činnosť v tejto  oblasti 
 c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

(3)  Všeobecne  prospešnými  alebo  verejnoprospešnými  účelmi  sa  na  účely  tohto 
všeobecne záväzného nariadenia rozumie:

a)  ochrana ľudských práv a slobôd,
b)  ochrana životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, 
c)  ochrana zdravia, 
d)  ochrana práv detí a mládeže, 
e)  rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,  
f) humanitárna pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození  
života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,

      g) ochrana kultúrnych hodnôt 

Čl. 4
Žiadosť

(1) Dotácia sa poskytuje:
a)  na základe písomnej žiadosti,
b)  z vlastného podnetu obce.

(2) Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:
a)  presné označenie žiadateľa

      - u právnickej osoby:  1. názov, 2. sídlo, 3. IČO, 4. údaje o zápise v obchodnom 
registri, 5.   
      meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, 6. 
predmet 
      podnikania

- u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie : 1. meno a priezvisko, 2. adresa 
trvalého bydliska, 3. obchodné meno, 4. miesto podnikania, 5. IČO, 6. predmet  
podnikania,

b) bankové spojenie, číslo účtu žiadateľa,
c) uvedenie účelu, na ktorý sa dotácia má poskytnúť,
d) popis projektu, jeho ciele a význam z hľadiska verejnej prospešnosti a prospešnosti  
pre obec,  
e) rozsah dotácie, štruktúru nákladov, štruktúru zdrojov financovania



f) časový rozvrh čerpania dotácie,
K žiadosti  je  potrebné  doložiť  doklady  osvedčujúce  zhora  uvedené  skutočnosti 
najmä  výpis  z obchodného  registra,  alebo  živnostenského  registra  a podklady 
týkajúce sa projektu, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.
Obec  je  oprávnená  stanoviť  v konkrétnom prípade  aj  ďalšie  náležitosti,  ak  je  to 
potrebné pre zachovanie účelového použitia poskytnutých prostriedkov.

(3) Obec skúma z vlastnej iniciatívy možnosti poskytnutia dotácie vybraným subjektom, 
pôsobiacim v oblasti: 

• zdravotníctva,
• školstva,
• sociálnej starostlivosti,

Čl. 5
Poskytovanie dotácií 

1)  Žiadosť  o poskytnutie   dotácie  v zmysle  tohto  nariadenia  posudzujú  poslanci  
obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany.
      
2) Poslanci obecného zastupiteľstva  zhodnotia  žiadosti predložené obci žiadateľmi na 
základe  čl.  3  ods.  1  bod  a)  a b)   tohto  nariadenia  z hľadiska,  či  spĺňajú  náležitosti  
uvedené v čl. 3 ods. 2 a čl. 4 ods. 1 až 2 tohto nariadenia. 

3)  Poskytovateľ  zašle  žiadateľovi  oznámenie  o rozhodnutí  obecného  zastupiteľstva 
o jeho žiadosti  do 30 dní odo dňa rozhodnutia  obecného zastupiteľstva.

DRUHÁ  ČASŤ
Forma poskytovania dotácií 

Čl. 6

1) Dotácie sa poskytujú na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom 
dotácie a žiadateľom.

2) Písomná zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať najmä nasledujúce údaje 
   a) údaje o žiadateľovi,
   b) výška a spôsob poskytnutia dotácie,
   c) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
  d) povinnosť vrátiť poskytnuté prostriedky v prípade, že žiadateľ poižije dotáciu na 
      iný účel než je uvedený v zmluive,



  e) povinnosť vyúčtovania dotácie v lehote do 30 dní od splneniea účelu,

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

TRETIA   ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia

 Čl. 7
 

1) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce, a to najneskôr do
   31.01. kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola 
   dotácia poskytnutá.

2)Obecné  zastupiteľstvo  obce  Malé  Kršteňany  stanoví  v rozpočte  obce  na  príslušný 
kalendárny   rok i  rozsah finančných  prostriedkov určených pre dotácie  podľa  tohto 
nariadenia.

3) Rozsah rozpočtových prostriedkov podľa odseku 2 tohto ustanovenia môže    obecné 
zastupiteľstvo  zmeniť,  v  prípade  ak  sa  preukáže,  že  dotácia  je  nevyhnutná  pre 
zabezpečenie verejnoprospešných služieb alebo činností.
     

4) Zmeny a doplnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné           
   zastupiteľstvo obce Malé Kršteňany.

 

V Malých Kršteňanoch, 23.11.2009

  Jaroslav Kopál
                                                                                                          starosta obce 
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