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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ 
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IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

    
1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč SA po prerokovaní návrhu  UZNÁŠA na  

 

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce Poproč. 

 

 

 

2. ODÔVODNENIE 

 

 

Zosúladenie jednotlivých ustanovení VZN s novou právnou úpravou. 

 

 

 

Legislatívny proces prijatia nariadenia: 

- spracovanie návrhu VZN v spolupráci s JUDr. Jurčovou, 

- zverejnenie návrhu VZN na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 25.11.2022, 

s určením lehoty na pripomienkovanie návrhu do 05.12.2022 (vrátane). 

V lehote na pripomienkovanie neboli zo strany verejnosti doručené žiadne pripomienky. 

- Navrhovaná účinnosť VZN: 01.01.2023 

 

Návrh VZN prerokovaný dňa 07.12.2022 na Komisii ekonomickej s odporúčaním obecnému 

zastupiteľstvu uzniesť sa na návrhu VZN. 

 

Návrh VZN prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 08.12.2022. 

 

 

Kvórum: 

- O každom pozmeňujúcom návrhu sa hlasuje samostatne nadpolovičnom väčšinou prítomných 

poslancov 

- Po schválení / neschválení pripomienok sa schválené pripomienky zapracujú do návrhu VZN 

a VZN sa schvaľuje ako celok – 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
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Obec Poproč, v súlade s ustanovením § 6 odsek 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a  v súlade 

s ustanovením § 7 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) vydáva  

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo __/2022 

 

O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ  

Z ROZPOČTU OBCE POPROČ 

 

  

 

ČLÁNOK I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Poproč (ďalej aj „nariadenie“) ustanovuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce a kompetencie orgánov obce pri rozhodovaní o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  

oprávneným osobám.   

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

(1) Poskytovateľom dotácie z rozpočtu obce je obec Poproč (ďalej aj „obec“) pri výkone 

samosprávy.
1
  

(2) Obecnému zastupiteľstvu obce Poproč (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo obce“) je 

vyhradené rozhodovanie o celkovom objeme finančných prostriedkov určených na 

poskytovanie dotácií z rozpočtu obce v rámci rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok, 

alebo pri jeho zmenách v priebehu rozpočtového roka. Finančné prostriedky pre 

poskytovanie dotácií z rozpočtu obce vytvára obec z vlastných príjmov. 

(3) Rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je rozhodovaním 

podľa ustanovení osobitného predpisu.
2
 

(4) Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok. 

 

§ 3 

Dotácia z rozpočtu obce 

(1) Dotácia z rozpočtu obce (ďalej aj „dotácia“) je adresne určený nenávratný, účelovo 

poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu obce, ktorý podlieha zúčtovaniu v rozpočte 

                                                           
1
 § 4 odsek 3 písmeno b) zákona o obecnom zriadení 

2
 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
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obce a ktorý obec poskytne
3
 oprávnenej osobe na podporu všeobecne prospešných 

služieb,
4
 všeobecne prospešných, alebo verejnoprospešných účelov,

5
 na podporu 

podnikania a zamestnanosti.  

(2) Všeobecne prospešný účel  je najmä rozvoj kultúry a športu, podpora tradícií 

a regionálnych zvykov, podpora prezentácie aktivít detí a ostatných obyvateľov obce, 

podpora aktivít seniorov a zdravotne postihnutých, zveľaďovanie budov a zariadení 

slúžiacich na verejnoprospešné účely.  

 

 

 

ČLÁNOK II. 

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE 

 

 

§ 4 

Žiadateľ o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

(1) Obec môže poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len žiadateľovi na základe jeho žiadosti 

o poskytnutie dotácie  (ďalej aj „žiadateľ“). 

(2) Žiadateľom o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce môže byť len oprávnená osoba.
6
  

 

§ 5 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce (ďalej aj „žiadosť“) doručí žiadateľ obci  

Poproč písomne, alebo elektronicky najneskôr do 31. októbra bežného roka pre dotáciu 

na nasledujúci kalendárny rok.  

(2) Žiadosť  o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce (formulár zverejnený na webovom sídle 

obce) musí obsahovať: 

a) presné označenie žiadateľa v rozsahu: 

1. fyzická osoba – podnikateľ: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, IČO, 

adresa na doručovanie zásielok, kontaktné údaje na telefón a elektronickú poštu, 

2. právnická osoba: názov, sídlo, právna firma, IČO, kontaktné údaje na štatutárneho 

zástupcu, adresa na doručovanie zásielok, kontaktné údaje na telefón a elektronickú 

poštu,  

b) bankové spojenie žiadateľa a číslo účtu v tvare IBAN,  

c) názov, stručnú charakteristiku podujatia, akcie, projektu (ďalej aj „projekt“), pre ktorý 

sa žiadateľ uchádza o dotáciu z rozpočtu obce, jeho prínos pre obec a jej obyvateľov, 

d) predpokladanú dobu realizácie projektu alebo predpokladanú dobu reálneho použitia 

poskytnutej dotácie z rozpočtu obce,       

                                                           
3
 najmä § 7 odsek 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 6 odsek 1 zákona č. 346/2018 

Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 2 odsek 1 písmeno a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
4
 § 2 odsek 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby v znení neskorších predpisov 
5
 § 2 odsek 3 zákona č. 34/2002 Z. z.  o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
6
 § 7 odsek 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 6 odsek 1 zákona č. 346/2018 o 

registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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e) výšku požadovanej dotácie z rozpočtu obce, 

f) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu. 

(3) Žiadateľ k žiadosti priloží písomné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom, že:  

a) nemá voči obci a voči subjektom zriadeným, alebo založeným obcou žiadne záväzky 

po lehote splatnosti,  

b) nie je v konkurze, reštrukturalizácii, úpadku alebo v likvidácii,  

c) má vyrovnané všetky daňové a odvodové povinnosti voči daňovému úradu, sociálnej 

poisťovni a zdravotným poisťovniam,  

d) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.  

(4) Žiadateľ môže k žiadosti priložiť aj ďalšie doklady súvisiace so žiadosťou a projektom, 

na ktorý žiadateľ požaduje dotáciu z rozpočtu obce. 

 

§ 6 

Kompetencie orgánov obce  

pri rozhodovaní o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce 

(1) Obecnému zastupiteľstvu obce je vyhradené  rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce, ak je výška požadovanej dotácie od jedného žiadateľa viac ako 

200,00 €.     

(2) Starosta obce rozhoduje o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, ak je výška 

požadovanej dotácie od jedného žiadateľa nižšia ako 200,00 € vrátane.  Celková výška 

dotácií, o ktorých rozhoduje starosta obce v rámci príslušného kalendárneho roka je   

1 000,00 € vrátane. 

 

§ 7 

Rozhodovanie o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce 

(1) Zamestnanec obce, poverený starostom obce v súlade so svojou náplňou práce overí 

splnenie požadovaných obligatórnych formálnych náležitostí žiadostí o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce a žiadosti, ktoré spĺňajú požadované obligatórne formálne 

náležitosti postúpi na posúdenie a rozhodovanie príslušnému orgánu obce. 

(2) Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce, o ktorých rozhodovanie je v kompetencii 

obecného zastupiteľstva obce posudzuje Ekonomická komisia obecného zastupiteľstva 

obce (ďalej aj „komisia“).  

(3) Komisia, alebo starosta obce (v súlade s rozsahom kompetencií upravených 

ustanoveniami tohto nariadenia) z ďalšieho hodnotenia vylúčia žiadateľa o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce, ktorý: 

a) v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku podania žiadosti, použil 

dotáciu z rozpočtu obce na iný účel, ako bola určená,  

b) v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku podania žiadosti, 

nepredložil vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v stanovenom termíne, 

uviedol nepravdivé údaje, alebo nedodržal podmienky ustanovené v zmluve                         

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce,  

c) nemá ku dňu podania žiadosti vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči 

obci, ako aj voči organizáciám v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti obce,  

d) je voči nemu vedené konkurzné, alebo reštrukturalizačné konanie,  

e) je voči nemu vedené trestné konanie,  

f) je v úpadku alebo v likvidácii, 
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g) má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

(4) Komisia žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce posúdi a prijatím uznesenia 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov komisie jednotlivé žiadosti samostatne 

odporučí, alebo odporučí inú výšku, alebo neodporučí obecnému zastupiteľstvu obce na 

schválenie.   

(5) Orgán obce, ktorému je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia vyhradené 

rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce môže žiadateľa 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vyzvať, aby svoju žiadosť doplnil, alebo aby 

k žiadosti doložil ďalšie požadované dokumenty. Lehota na doplnenie žiadosti nemôže 

byť kratšia ako sedem dní. 

(6) Obecné zastupiteľstvo obce rozhoduje o žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce 

prijatím uznesenia. Hlasuje sa o každej žiadosti samostatne.      

(7) Oznámenie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce doručí obec 

žiadateľovi do 30 dní od rozhodnutia.  

(8) Oznámenie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podpisuje 

starosta obce. V oznámení o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

zároveň vyzve žiadateľa na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. 

(9) Starosta obce informuje obecné zastupiteľstvo obce o žiadostiach o poskytnutie dotácií 

z rozpočtu obce, o ktorých rozhodol, na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

obce.  

 

§ 8 

Rozsah dotácie z rozpočtu obce 

Dotáciu z rozpočtu obce  poskytne obec v jednom kalendárnom roku tej istej osobe a na 

ten istý účel iba raz. 

 

§ 9 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

(1) Schválenú dotáciu z rozpočtu obce poskytne obec úspešnému žiadateľovi (ďalej aj 

„príjemca dotácie“) na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

(ďalej aj „zmluva“) medzi obcou a príjemcom dotácie.  

(2) Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce vždy obsahuje:  

a) presné označenie a identifikáciu zmluvných strán,  

b) výšku poskytnutej dotácie s presne a jednoznačne určeným a vymedzeným účelom 

použitia dotácie, vrátane oprávnených nákladov,  

c) lehotu pre zúčtovanie dotácie s rozpočtom obce v súlade s ustanoveniami tohto 

nariadenia,    

d) formu a spôsob prezentácie a propagácie obce,   

e) ostatné dojednania vrátane sankcií a zmluvnej pokuty za porušenie zmluvných 

podmienok a finančnej disciplíny. 

(3) Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce vždy vypracuje obec. Zmluvu zo 

strany obce podpisuje starosta obce.    
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§ 10 

Vyúčtovanie dotácie 

(1) Príjemca dotácie z rozpočtu obce po ukončení projektu a v lehote určenej ustanoveniami 

zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce:  

a) doručí obci písomné vyúčtovanie dotácie (formulár zverejnený na webovom sídle 

obce), 

b) vráti na účet obce nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie.  

(2) Príjemca dotácie môže v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch požiadať obec 

o predĺženie termínu vyúčtovania. Žiadosť o predĺženie termínu musí obci doručiť 

najneskôr sedem kalendárnych dní pred ukončením termínu na vyúčtovanie.  

 

 

 

ČLÁNOK III. 

PRECHODNÉ  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 11 

Prechodné ustanovenia 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce doručenú obci pred účinnosťou tohto 

nariadenia je žiadateľ povinný dať do súladu s ustanoveniami tohto nariadenia najneskôr 

do 30 dní odo dňa účinnosti tohto nariadenia. Ak do 30 dní žiadateľ nedá žiadosť 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce do súladu s ustanoveniami tohto nariadenia, platí, 

že žiadosť nebola obci doručená.  

 

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť  Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Poproč č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, vrátane 

dodatkov. 

 

§ 13 

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na svojom zasadnutí 

dňa ________ 2022.  

 

§ 14 

Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa ______________ 2022. 

 

§ 15 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Poproč nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2023. 

 

                                                                  

______________________________ 

Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 


