Všeobecne záväzné nariadenie
Obce REĽOV
č. 01/2009
o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Reľov, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a podľa § 6 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 a §
10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č.
01/2009 ( ďalej len nariadenie), ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a darov
z rozpočtu obce Reľov.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je stanovenie podmienok postupu pre poskytovanie dotácií,
mimoriadnych dotácií a darov z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a fyzickým osobám – jednotlivcom pôsobiacim na území spravovanom
obcou Reľov, ktoré sú poskytované v zmysle § 7 Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

DRUHÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenie
§ 2
Zdroje dotácií a darov
1.
2.
3.
4.

Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na
poskytovanie dotácie a darov schváli obecné zastupiteľstvo ( ďalej len OZ ) pri
schvaľovaní rozpočtu obce alebo jeho zmenách formou rozpočtových opatrení.
Dotácie sa rozpočtujú v rozpočte obce na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel
použitia finančných prostriedkov.
Finančné prostriedky určené na dotácie a dary v zmysle tohto nariadenia sa
vytvárajú v procese hospodárenia obce z vlastných príjmov obce.
Každoročne sú v rozpočte obce rozpočtované finančné prostriedky na dotácie:
-

právnickým osobám – rozpočtovým, príspevkovým a neziskovým
organizáciám pôsobiacich na území obce,
dotácie a dary prideľované jednotlivým subjektom, OZ na základe
predloženého projektu a dotácie a dary prideľované starostom obce,

-

mimoriadne dotácie pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu –
podnikateľa adresne stanovenú v rozpočte obe.

TRETIA ČASŤ
Dotácie
§ 3
Smerovanie dotácií
1.

Dotácie z rozpočtu obce môžu byť poskytnuté pre:
-

2.
3.

právnické osoby, ktorých je obec zakladateľom alebo zriaďovateľom, a to
na konkréte účely a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
územia obce,
fyzické osoby – jednotlivcov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
obce,
inú obec alebo vyšší územný celok, ak zabezpečujú niektoré úlohy pre
obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej
pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

Dotácie sa prideľujú jednotlivým subjektom na základe nimi predloženého
projektu.
Dotácie sú nasmerované predovšetkým do týchto oblasti:
-

záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity,
telovýchova a šport,
rozvoj školstva a vzdelávania,
zdravotníctvo a zdravotne postihnutí,
humanitná a charitatívna činnosť.
§ 4
Kompetencie pri schvaľovaní dotácií

1.
2.

Na návrh obecného zastupiteľstva alebo starostu obce o pridelení dotácie
z rozpočtu obce, o jej výške, rozhoduje výlučne Obecné zastupiteľstvo obce
Reľov.
Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel tej istej
právnickej alebo fyzickej osobe len raz.

§ 5
Postup pri prideľovaní dotácií z rozpočtu obce
1.

Žiadosti podávajú žiadatelia na Obec Reľov v termíne do 31. novembra
predchádzajúceho roka, na ktorý poskytnutie dotácie žiadajú.

2.

3.
4.

5.

Obec Reľov posúdi úplnosť predložených žiadosti a v prípade, že žiadosť nie je
úplná, vyzve žiadateľa, aby ju v stanovenej lehote doplnil. V rámci posudzovania
žiadosti Obec Reľov zisťuje aj skutočnosť, či žiadateľ má vyrovnané všetky
podlžnosti voči obci.
Obec Reľov posúdi všetky žiadosti ( projekty ) a predloží OZ na schválenie
o pridelenie dotácie v rámci schváleného rozpočtu. Pri stanovení účelu OZ
prihliada na hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými financiami.
Po schválení OZ Obec Reľov spracuje dohodu medzi subjektom predkladajúcim
projekt a predloží ju starostovi obce na podpis. Dohoda musí obsahovať
ustanovenie, že Obec Reľov si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia
ňou poskytnutých finančných prostriedkov.
Na základe tejto dohody Obec Reľov zabezpečí prevod stanovenej finančnej
čiastky na účet žiadateľa.

§ 6
Obsah žiadosti
1.

Žiadosť sa predkladá formou projektového formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1
tohto nariadenia.

§ 7
Kritéria pre rozhodovanie o pridelení dotácií
1.

Oblasť obecnej kultúry:
-

2.

vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo – umeleckej
činnosti,
-podpora činnosti ochotníckych súborov,
uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
organizovanie festivalov, detských a mládežníckych podujatí,
prezentácia obce formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej
činnosti,
podpora obnovy kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname
kultúrnych pamiatok SR, ako aj ďalších pamätihodnosti nachádzajúcich sa
na území obce,
podujatia masového charakteru, týkajúce sa kultúry organizované na území
obce,
zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v obci,

Oblasť športových aktivít:
-

rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy,
rozvoj mládežníckeho športu,
organizovanie športových súťaží v obci,
reprezentácia obce na úrovni regionálnej okresnej krajskej úrovni,
podpora výkonnostného športu,
vo výnimočných prípadoch prevádzkové náklady.

3.

Oblasť vzdelávania a školstva:
-

5.

Oblasť zdravotníctva:
-

6.

netradičná mimoškolská činnosť a práca s deťmi a mládežou ( netradičné
využitie voľného času mládeže),
etická a mravná výchova mládeže,
realizácia projektu zameraného na skvalitnenie výučby a vzdelávania,
podpora materských a základných škôl, ktoré navštevujú žiaci našej obce.

rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom,
spoluúčasť pri zakúpení progresívnej zdravotníckej techniky,
vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, prevádzkové náklady
zdravotníckych zariadení.

Oblasť humanitnej a charitatívnej pomoci:
-

činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení právnických osôb ,
ktoré vykonávajú humanitnú a charitatívnu činnosť najmä na území obce,
na podporu masových podujatí pre postihnuté deti a mládež,
vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové náklady.

§ 8
Posudzovanie projektov na poskytnutie dotácií
1. Žiadosti na poskytnutie dotácie na rozvoj miestnej kultúry, športu, školstva,
zdravotníctva, humanitnej a charitatívnej pomoci posudzuje starosta obce a schvaľuje
OZ v Reľove.
2. Návrhy dohôd na poskytnutie dotácie vypracuje pracovníčka obecného úradu.

§ 9
Mimoriadne dotácie z rozpočtu obce
1. OZ v odôvodnených prípadoch môže schváliť mimoriadnu dotáciu pre rozpočtovú
alebo príspevkovú organizáciu obce, ktorá bude adresne vyčlenená v rozpočte obce.
O výške mimoriadnej dotácie rozhodne OZ na základe žiadosti subjektu až po jej
posúdení a odporučení starostom obce.
2. Mimoriadna dotácia bude poskytnutá na základe dohody o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce v súlade s podmienkami tohto nariadenia.

§ 10
Dotácie poskytované starostom obce zo zvláštnych výdajov
1. Starostovi obce sú každoročne v rozpočte obce vyčlenené finančné prostriedky na
zvláštne výdaje, o ktorých rozhoduje na základe žiadosti jednotlivých subjektov.

Starosta obce môže na základe žiadosti jednotlivého subjektu rozhodnúť o poskytnutí
dotácie maximálne vo výške 330,- € ( 10 000,- Sk ) pre jeden subjekt v rámci
príslušného kalendárneho roka. Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej
dohody o poskytnutí dotácie, v ktorej je stanovený konkrétny účel použitia finančných
prostriedkov.

§ 11
Zúčtovanie dotácií
1. Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového
obdobia, vždy najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
2. Prijímateľ dotácie
je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných
prostriedkov do 30 dní po ukončení akcie, na ktorú dotáciu obdržal, najneskôr však do
31.12 príslušného kalendárneho roka.
3. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie
dotácie na schválený účel, výpisy z bankového účtu, resp. pokladničné doklady.
4. Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie alebo použitie na iný účel
ako bol určený v dohode o poskytnutie dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet obce
najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom v dohode na zúčtovanie. Nevyčerpané
finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti do rozpočtu obce súčasne
s vyúčtovaním dotácie.
5. Zúčtovanie dotácií predkladá prijímateľ na obecný úrad, ktorý zabezpečí kontrolu
využitia finančných prostriedkov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Dary
§ 12
Poskytnutie daru
1. V zmysle § 7, ods. 1, písm. i) Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy môže obec v ojedinelých prípadoch poskytnúť
právnickej alebo fyzickej osobe z rozpočtu obce finančný alebo vecný dar (napr. pri
vyhodnotení najúspešnejšieho športovca obce, najúspešnejšieho kolektívu, obciam
postihnutým živelnými pohromami a pod.). Dar môže byť poskytnutý z prostriedkov
vyčlenených na dotácie a dary z finančných prostriedkov rozpočtovaných ako zvláštne
výdaje starostu.
2. O poskytnutí daru rozhoduje OZ.
3. Dar je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel tej istej
právnickej alebo fyzickej osobe iba raz.
4. Na základe rozhodnutia o poskytnutí daru pracovníčka obecného úradu spracuje
darovaciu zmluvu a predloží ju starostovi obce na podpis. Po podpise zmluvy
pracovníčka obecného úradu zabezpečí prevod darovanej finančnej čiastky na účet
žiadateľa.

PIATA ČASŤ
§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
3.

Podaním žiadosti podľa tohto nariadenia nevzniká právny nárok na získanie
dotácií alebo darov.
Toto nariadenie bolo vyvesené dňa 01.04.2009 a zvesené dňa 15.04.2009.
Toto nariadenie bolo schválené uznesením č. 131/2009 zo dňa 02.05.2009.
Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom
v Reľove a nadobúda účinnosť dňom 02.05.2009.

V Reľove dňa: 28.03.2009

František Dudžák
starosta obce

Žiadosť o dotáciu
z rozpočtu obce Reľov na rok 2010
1. Žiadateľ
( názov organizácie, u fyzických
osôb meno a priezvisko

Telovýchovná jednota Magura Reľov
IČO:

DIČ:

2. Štatutárny zástupca
organizácie
(meno a priezvisko príp. adresa)
3. Adresa žiadateľa
(sídlo organizácie, u fyzických
osôb adresa trvalého pobytu)
4. Kontakt
(telefón, fax, webová stránka
e-mail, príp. kontaktná osoba)
5. Názov akcie/činnosti

Ing. Štefan Marhefka

6. Účel použitia dotácie

Úhrada nákladov na rozhodcov

7. Celkový rozpočet
akcie/činnosti
8. Požadovaná výška dotácie
9. Miesto a dátum realizácie
10. Bankové spojenie a č. účtu

Futbalové ihrisko TJ Magura Reľov
234 711 39 51/0200

059 04 Reľov
0905 284 350
Činnosť futbalového oddielu

Poskytnutá dotácia od Obce Reľov v predchádzajúcich 3 rokoch:
Rok

2007
2008
2009

Výška dotácie

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá

10 000,- Sk
10 000,- Sk
0

Popis projektu / akcie / činnosti:
Ciele:
( Aký je problém vo Vašej organizácií a aké ciel chcete dosiahnuť?)
Vyúčtovanie nákladov spojených s rozhodcami sa realizuje formou predfaktúry na jednotlivé časti
súťažného ročníka na účet PFZ. Ten aj vykonáva platby rozhodcom podľa skutočne odpískaných
zápasov, počas tej ktorej jarnej alebo jesennej časti súťažného ročníka.
V prípade, že čiastka uhradená PFZ nebola vyčerpaná, ten po skončení súťažného ročníka zvyšné
finančné prostriedky vráti na účet TJ.

Cieľové skupiny:
(Pre koho je projekt / akcia / činnosť určená?)
TJ Magura Reľov – futbalový oddiel
Popis realizácie:
(jednotlivé etapy)
Jednorázová platba na účet PFZ formou predfaktúry.
Prínosy projektu / akcie / činnosti do budúcnosti:
Spôsob, forma reprezentácie obce:
Aktívny pohyb mladej generácie a reprezentácia obce formou prípravných a súťažných zápasov
počas súťažného ročníka 2010/2011.

Rozpočet
(obsahuje rozpis predpokladaných výdavkov)
Výdavková položka:
(na akú položku a koľko budete potrebovať na projekt / akciu /
činnosť)

Suma v €

Náklady spojené s rozhodcami

Výdavky spolu:

Zdroje financovania
(predpokladané financie použité na projekt / akciu / činnosť)
Vlastné financie
Dotácie od Obce Reľov
Sponzorské financie
Iné zdroje
Príjmy spolu:
Čestne vyhlasujem, že ku dňu podania tejto žiadosti nemám žiadne záväzky po lehote splatnosti voči
Obci Reľov ani voči obcou zriadeným organizáciám.
Čestne vyhlasujem, že nie som v konkurze ani v likvidácii a nevedie sa proti mne exekučné konanie.
Čestne vyhlasujem, že na požadovaný účel mi nebude v plnej výške poskytnutá dotácia z iných zdrojov.
V zmysle Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním
a zverejnením tu uvedených údajov.
Dátum: 20.10.2009

.....................................................................
Meno a priezvisko fyzickej osoby
alebo štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Vyjadrenie starostu obce, dátum a podpis:

OBEC REĽOV

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 02/2009
Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý bol zverený Obci Reľov
Úplné znenie

Schválené dňa: 30. októbra 2009 ( Uznesenie č.

151 /2009 – VZN Reľov č. 02/2009 )

Platnosť nadobúda dňom: 15. novembra 2009

