
                                                                                      
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 1/2019 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

 
Obec Dvorníky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“). 
 
 

§ 1 
 

Predmet úpravy 
 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je úprava 
podmienok poskytovania dotácií z rozpočtu obce Dvorníky právnickým osobám 
a fyzickým osobám – podnikateľom , ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území 
obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce. 

2. VZN upravuje aj postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií, postup ich 
posudzovania a overovania  zo strany oprávnených orgánov, schvaľovanie dotácií, 
obsah a náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie a pravidlá zúčtovania dotácií. 

 
§ 2 

 
Vymedzenie pojmov 

 
1.) Dotácia je nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce, ktorý je poskytovaný na 

konkrétnu akciu, úlohu alebo účel v súlade s rozpočtom obce a ktorý podlieha 
ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. 

2.) Dotácie sa môžu poskytnúť iba na : 
- konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, 
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
- poskytovanie sociálnej pomoci   
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt 
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a športu 
- tvorbu a ochranu životného prostredia, 
- starostlivosť o zdravie obyvateľstva 
- podporu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri 

postihnutí živelnou pohromou. 
3.) Dotácie sa neposkytujú na činnosť politických strán alebo hnutí, na akcie ktoré nie sú 

organizované vo verejnom záujme a v prospech rozvoja obce . 
 

§ 3 
 

Poskytovanie dotácií 
 



1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám 
– podnikateľom , ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré 
pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce. 

2. Výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok. 

3.  Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. 
4.  Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh obce. 
5.  Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 
§ 4 

 
Oblasti a účel poskytnutia dotácií 

  
1.) Dotácie z rozpočtu obce budú smerovať najmä do týchto oblastí: 

a. kultúrno-spoločenské aktivity, 
b.  rozvoj školstva a vzdelávania, 
c.  rozvoj telovýchovy a športu, 
d.  zdravotníctvo a sociálne služby, 
e.  sociálna starostlivosť a charita, 
f.  ochrana a tvorba životného prostredia, 
g. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

2.)  Dotáciu poskytnutú podľa § 4 ods.1 písmena a), b), c), tohto VZN je možné použiť 
najmä na: 
-   úhradu výdavkov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny 
-   štartovné a registračné poplatky, 
-   výdavky na stravovanie a nealkoholické nápoje pri šport. a kultúrnych akciách 
- 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.)  Dotácia nemôže byť poskytnutá na: 
a. úhradu miezd, platov a odmien zamestnancov 
b. výdavky na nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 
c. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch 
d. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov 
e. odmeny pre organizátorov akcií, projektov a podujatí 

4.) Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý: 
a. v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti, použil dotáciu na iný 

účel , ako bola určená. 
b. nepredložil vyúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne, uviedol 

nepravdivé údaje alebo nedodržal podmienky ustanovené v tomto VZN. 
c. nemá ku dňu podania žiadosti vyrovnané všetky záväzky voči obci. 
d. je voči nemu vedené trestné konanie, 

5.) Žiadateľ je povinný pri zadávaní zákaziek z finančných prostriedkov poskytnutých 
formou dotácie postupovať v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                                   

6.) Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre  kontrolu použitia dotácie poskytnutej   
z rozpočtu obce. 
 

§ 5 



                 
Žiadosť o poskytnutie dotácie 

 
1.) Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive, ( príloha č. 

1 tohto VZN),  podpísanej oprávnenou osobou, ktorá musí obsahovať : 
a) presné označenie oprávneného subjektu (ďalej len žiadateľa) v súlade s označením 

na výpise z príslušného registra, u fyzických osôb meno, priezvisko, rodné číslo, 
trvalý pobyt  

b) bankové spojenie , číslo účtu, 
c) podrobné uvedenie účelu použitia, 
d) celkové náklady potrebné na krytie použitia, 
e) forma prezentácie obce pri poskytovaní dotácie,    
f) ďalšie aktivity žiadateľa o dotáciu (referencie), 
g) doterajšia činnosť žiadateľa v prospech rozvoja obce, 
h) doklady preukazujúce oprávnenosť osoby, uvedenej ako štatutár, konať v mene 

organizácie. 
i) písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči obci a jej zriadeným a založeným 

organizáciám žiadne záväzky ( čestné prehlásenie žiadateľa je prílohou č. 4 tohto 
VZN. 

2.) K žiadosti musí žiadateľ priložiť: 
a. výpis z príslušného registra (obchodný register, živnostenský register, a to pri 

prvom predložení žiadosti, následne len už pri zmenách vo výpise, 
b. Písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči obci a jej zriadeným a založeným 

organizáciám žiadne záväzky, 
c. Písomné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových 

povinností, nie staršie ako tri mesiace 
 

§ 6 
 

Postup pri podávaní žiadostí 
 

1.) Obec zverejní obvyklým spôsobom ( úradná tabuľa, webové sídlo) možnosť získania    
      dotácie z rozpočtu obce pre príslušný kalendárny rok. 
3.) Žiadosť sa podáva poštou, alebo osobne v kancelárii Obecného úradu v Dvorníkoch. 

V termíne do  31. 10. príslušného kalendárneho roka, rozhodujúcim je dátum 
uvedený na odtlačku pečiatky podateľne úradu alebo pošty.  

4.) Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do procesu posudzovania, 
o čom zamestnanec obce písomne informuje žiadateľ. 

5.) Zamestnanci obce základnou finančnou kontrolou overia úplnosť a komplexnosť 
predložených žiadostí a overia, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky na poskytnutie 
dotácie z rozpočtu obce. V prípade, že žiadateľ nesplní podmienky na poskytnutie 
dotácie, bude vyradený z procesu posudzovania. 
Žiadosti o poskytovanie dotácií prerokováva obecné zastupiteľstvo. 
 

§ 7 
 

Použitie dotácie 
 
1.) Prijímateľ dotácie je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola 

poskytnutá. 



2.)  Prijímateľ dotácie je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne, v súlade 
s podmienkami uvedenými v zmluve. 

3.)  Dotáciu možno použiť len do konca príslušného rozpočtového roka na ktorý ju 
prijímateľ dostal. 

4.) Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť dotáciu bezodkladne, ak: 
- zistí, že porušuje podmienky poskytnutia dotácie podľa tohto VZN 
- zistí, že porušuje podmienky uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie 
- použije dotáciu na iný účel, ako bolo dohodnuté v zmluve 
- nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne 

                           
§ 8 

 
Postup pri poskytnutí dotácií 

 
1.) Do 15. januára v nasledujúceho roka po schválení dotácie spracujú zamestnanci 

obce písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie medzi obcou a žiadateľom, ktorému 
bola schválená dotácia a predložia ju na podpis starostovi obce.     

2.) Dotácie sa poskytujú na základe písomnej Zmluvy o pridelení dotácie z rozpočtu 
obce Dvorníky. ( príloha č. 2). 

3.) Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží  žiadateľ. 
4.) Zmluvu podpisuje za obec starosta obce, za žiadateľa oprávnená osoba v zmysle 

predložených dokladov. 
5.) Obec odošle žiadateľovi dotáciu na jeho účet do 30 dní od podpisu zmluvy 

starostom obce . 
 

§ 9 
 

Zúčtovanie poskytnutých dotácií 
 

1.) Zúčtovanie poskytnutej dotácie  je povinný vykonať žiadateľ písomne na základe 
účtovných dokladov  a to do 40 dní od realizácie projektu, na ktorý bola poskytnutá 
dotácia , najneskôr do 15.12. v roku, ktorom sa bola dotácia poskytnutá. 
Súčasťou vyúčtovania musia byť aj originály účtovných dokladov, na ktoré sa 
v zúčtovaní odvoláva . Nie sú prípustné zúčtovacie doklady, ktorých obsahom je 
odmena za prácu žiadateľa alebo inej osoby so spoluúčasťou žiadateľa. 

2.) V odôvodnených prípadoch môže žiadateľ požiadať o predĺženie termínu 
vyúčtovania. 

3.)  Príslušní zamestnanci obce vykonajú administratívnu finančnú kontrolu 
vyúčtovania dotácie, ako aj zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 
použitia dotácie u prijímateľa dotácie. 

4.) Pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly zamestnanci obce postupujú 
podľa pravidiel vykonávania finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až § 28 zákona 
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 

5.) Oneskorené vyúčtovanie bez predchádzajúceho písomného požiadania o predĺženie 
termínu vyúčtovania a oneskorené dodatočné opravné vyúčtovanie považuje obec za 
porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 
 

§ 10 
 



Záverečné ustanovenia 
 
       

1.) Obec a ním poverení zamestnanci sú oprávnení vykonávať kontrolu   efektívnosti 
použitia dotácie. Žiadateľ je povinný pri kontrolných akciách vykonávaných obcou 
poskytnúť potrebnú súčinnosť, ku ktorej sa písomne zaviaže. 

2.) Príloha tohto VZN: Tlačivo „Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
Dvorníky“, „Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky“, „Zúčtovanie 
dotácie obce Dvorníky“, „Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce 
Dvorníky“.  

3.) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dvorníkoch dňa  26. 06. 
2019 uznesením č. 29. 

4.) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
5.) Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 1/2008 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Dvorníky, na ktorom sa uznieslo zastupiteľstvo 
uznesením č. 1, bod B/3 zo dňa 06. 03. 2008. 

6.) Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť Dodatok č. 1 k VZN 1/2008 
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Dvorníky. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Maroš Nemeček 
                                                                                                                 starosta obce       
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené:27. 06. 2019 
Zvesené: 


