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Vo Veľkých Bierovciach, 11/2022 



Obec Veľké Bierovce v súlade s ustanovením § 6 ods zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)v spojení s §7 ods. 4 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o rozpočtových pravidlách“)  

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Veľké Bierovce 

 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

(ďalej len „nariadenie“). 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto nariadenie stanovuje podmienky úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Veľké Bierovce (ďalej len „obec“), okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a 

podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované. 

§2 

Okruh osôb, ktorým možno dotáciu poskytnúť  

 

1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je 

obce (ďalej len „žiadateľ“), 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.   

§3 

Účel poskytnutia dotácie 

 

1. Dotácie z rozpočtu obce budú poskytnuté len na podporu všeobecne prospešných služieb a 

všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania  

a zamestnanosti. 

2. Verejnoprospešným účelom a všeobecne prospešnou službou sa na účely tohto nariadenia rozumie 

najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv, 

sociálnej a humanitárnej pomoci, ochrana zdravia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ochrana 

práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy, ochrana a tvorba životného prostredia.  

 

§4 

Podmienky poskytnutia dotácie  

 

1. Dotáciu v zmysle tohto nariadenia možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor 

tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia  podanej do podateľne obecného úradu v termíne do 15.11. 30.09. 

bežného roka.  

2. Žiadosť musí obsahovať najmä nasledovné údaje: 

- presnú identifikáciu žiadateľa –v súlade s označením v príslušnom registri, 



- bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN, 

- účel dotácie (výšku požadovanej dotácie, predpokladané náklady na usporiadanie aktivity, 

termín a miesto jej konania/stručnú charakteristiku konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie 

s podrobnou kvantifikáciou nákladov a využitím finančných prostriedkov), 

- účasť ďalších subjektov na financovaní (vecné alebo finančné plnenie), 

- prípadnú formu prezentácie alebo účasti obce na konkrétnej úlohe a akcii (napr. 

spoluorganizátor, záštita, čestný hosť a pod.), 

- odôvodnenie žiadosti, 

- prehlásenie o tom, že žiadateľ nemá voči obci žiadne záväzky, 

- doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa, 

- meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby. 

3. Žiadateľ o dotáciu musí preukázať, že činnosť v súvislosti ktorou o poskytnutie dotácie žiada, 

vykonáva ako registrovaný subjekt. 

4. Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie 

vysporiadané splatné záväzky voči obci. Uvedenú podmienku musí žiadateľ spĺňať aj ku dňu 

podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.  

5. Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, nie je 

voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie je v likvidácii, nemá právoplatne uložený trest zákazu 

prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

z fondov EÚ.  

6. Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť, podujatie alebo účel v príslušnom roku len jednu 

žiadosť. V prípade, ak bude zo strany žiadateľa podaných naraz viacero žiadostí na ten istý účel, 

obecné zastupiteľstvo bude posudzovať len poslednú podanú žiadosť žiadateľom.  

7. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

8. Poskytnutie dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo a to pri schvaľovaní rozpočtu alebo pri jeho 

zmene. Poskytnutím dotácie nemožno zvýšiť celkový dlh obce. 

9. Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných činností 

daným žiadateľom pre obec, na finančnú náročnosť realizovaných činností a na účelnosť finančnej 

dotácie. 

10. Do 30 dní po schválení dotácie obec uzatvorí s prijímateľom dotácie písomnú zmluvu o poskytnutí 

dotácie, podmienky  jej čerpania a zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.  

11. U dotácií schválených na podporu celoročnej činnosti bude uzavretá zmluva na schválený objem 

na celý rok a dotácia bude poskytovaná priebežne podľa súhlasu starostu obce resp. schváleného 

splátkového kalendára. 

 

 

§5 

Zúčtovanie dotácie 

 

1. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci 

rozpočtového obdobia, vždy najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. 

2. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, 

najneskôr však do 31. 12. 31.10. príslušného rozpočtového roka. Žiadateľ je povinný predložiť 

zúčtovanie použitých finančných prostriedkov na predpísanom tlačive podľa Prílohy č. 2 tohto 

nariadenia.  

3. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie na 

schválený účel (podujatie, akciu, úlohu) a výpisy z bankového účtu, resp. pokladničné doklady. 



4. Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne alebo použije túto dotáciu na 

iný účel ako bol určený v dohode o poskytnutí dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet obce 

najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom v dohode na zúčtovanie.  

5. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti žiadateľ do rozpočtu obce súčasne 

s vyúčtovaním dotácie. 

§6 

Záverečné ustanovenia 

   

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce.  

2. Toto nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Veľké Bierovce dňa ...................., uznesením č. .................., nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 

   

 

Vo Veľkých Bierovciach dňa ........................ . 

 

 

Ing. Silvia Masárová  

starostka obce  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE VEĽKÉ BIEROVCE 

PRE ROK .............. 

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

1. Úplný názov (meno): 

2. Sídlo (adresa): 

3. IČO:                                                  DIČ: 

4. Právna forma: 

5. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko): 

6. Tel.:                                                                 e-mail: 

7. Bankové spojenie: 

8. Číslo účtu vo formáte IBAN:                                                        

B. ÚČEL POSKYTNUTIA DOTÁCIE 

1. Účel poskytnutia dotácie (údaje o akcií, projekte): 

 

 

2. Predpokladaný termín uskutočnenia (realizácie): 

 

 

3. Požadovaná výška dotácie:                                         

4. Celkový rozpočet akcie (projektu): 

5. Účasť iných subjektov na financovaní akcie (vecné/finančné plnenie): 

 

6. Odôvodnenie žiadosti o dotáciu: 

 

 

7. Spôsob prezentácie alebo účasti obce na akcii: 

 

 

Žiadateľ o dotáciu zároveň čestne vyhlasuje, že nemá záväzky po splatnosti voči obci, nie je 

v konkurze alebo reštrukturalizácii, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie je 

v likvidácii, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo 

trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ a že všetky vyššie uvedené 

údaje sú pravdivé a presné. 

Miesto a dátum podpísania žiadosti:  

Podpis oprávnenej osoby žiadateľa s uvedením funkcie:  

 

Príloha:  Doklad preukazujúci registráciu/zápis žiadateľa v príslušnom registri  

                Doklad preukazujúci oprávnenie zástupcu žiadateľa žiadosť v mene žiadateľa podať  



Príloha č. 2 

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE 

POSKYTNUTEJ OBCOU VEĽKÉ BIEROVCE 

 

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

Úplný názov (meno): 

Sídlo (adresa): 

IČO:                                                  DIČ: 

DIČ: 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko): 

Účel použitia (názov projektu/podujatia): 

Termín konania:        

B. VYÚČTOVANIE 

Poradové číslo Názov dokladu Suma  Poznámka 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

C. SUMARIZÁCIA 

Suma použitých prostriedkov celkom: 

Suma poskytnutej dotácie: 

Rozdiel: 

 

 

Dátum: ................................................ 

 

 

                                                                             ........................................................................... 

                                                                                  podpis oprávnenej osoby žiadateľa 

 

Príloha: Fotokópie dokladov 

 

 


