Všeobecne záväzné nariadenie obce Perín – Chym
č. 1/2009
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Obec Perín - Chym podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa ustanovenia § 7 ods. 2, 4 a 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva všeobecne záväzné
nariadenie obce Perín - Chym o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

§1
Predmet úpravy
Týmto nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravuje spôsob a podmienky poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Perín – Chym.
§2
Poskytovanie dotácií

(1) Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu
obce.
(2) Zdrojom na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy bežného rozpočtu obce
schváleného obecným zastupiteľstvom na rozpočtované obdobie.
(3) V rozpočte obce sa dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia
prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno
zvýšiť celkový dlh obce.

(4) Dotácie možno poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb alebo
verejnoprospešných účelov, a to:
a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy
a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
b) právnickým a fyzickým osobám (neziskové subjekty), ktorých zakladateľom nie je
obec a záujmovým združeniam, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú

služby obyvateľom obce, a to na podporu všeobecne prospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.
(5) Dotácie budú poskytnuté len tým žiadateľom, ktorých činnosťou sa utvárajú a chránia
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránia životné
prostredie, ako aj utvárajú podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú, kultúrnu
a športovú činnosť.
(6) Všeobecne prospešné služby sú najmä
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
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,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.".

§3
Podmienky poskytovania dotácií
(1) Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (viď
príloha č. 1) v termíne do 31. 10. bežného roka na obdobie nasledujúceho roka.
V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch žiadateľ môže podať žiadosť aj
v inom termíne.
(2) Základnou podmienkou poskytnutia dotácie je, že žiadateľ nemá voči obci žiadne
záväzky. Ak bol v minulosti príjemcom dotácie od obce, podmienkou je splnenie
podmienok jej čerpania a aj riadne zúčtovanie.
(3) Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý nie je v likvidácii a ktorý nemá voči
obci záväzky.
(4) Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam
realizovaných činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti
realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie, ako i k dodržaniu § 3 ods.
10, 11, 12 tohto VZN z predchádzajúceho roka.
(5) Na poskytnutie finančnej dotácie nie je právny nárok.
(6) Finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú
činnosť žiadateľa. Je potrebné preukázať iné zdroje financovania.
(7) Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti
usporiadané na území obce.
(8) Po schválení dotácie sa uzatvorí písomná zmluva medzi obcou a žiadateľom, ktorej
minimálny rozsah je v prílohe č. 4 tohto VZN a budú v nej definované všetky
podmienky, účel, výška aj zúčtovanie dotácie.

(9) 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.
(10)
Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ,
ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej
vyčerpaní, najneskôr však do 15. 12. príslušného rozpočtového roka. Písomnú
správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ Obecnému úradu v Períne –
Chyme.
(11)
Nevyčerpané finančné prostriedky je žiadateľ povinný obci vrátiť.
Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo použije túto finančnú
(12)
dotáciu na iný účel ako bol určený v tejto zmluve, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na
účet obce, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.

§4
Schvaľovanie dotácií
(1) Kompletné žiadosti schvaľuje obecného zastupiteľstvo v Períne - Chyme po
predchádzajúcom doporučení starostu obce v rámci rozpočtu obce pre rok
nasledujúci.
(2) Poskytnutie dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(3) Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí obec Perín - Chym so žiadateľom
zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.
(4) Akceptovateľné náklady: prenájom priestorov na realizáciu projektu (kultúrne domy,
exteriéry a pod.), prenájom technického zabezpečenia podujatia (ozvučovacia ,
osvetľovacia, premietacia technika, a pod.), cestovné výdavky a prepravné
(preukázateľné cestovnými lístkami 2. triedy, prípadne preprava osobným autom len
do výšky cestovného hromadnými dopravnými prostriedkami 2. triedy), obstaranie
hnuteľných vecí neinvestičného charakteru (športové náradie, náčinie, výstroj a iný
športový materiál, a pod.).
(5) Neakceptovateľné náklady: stravné náklady, nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
honoráre a odmeny pre organizátorov projektov, prevádzkové náklady (náklady na
elektrinu, vodu, kúrenie, poštovné, kancelárske potreby a pod.), refundácia výdavkov
uhradených v predchádzajúcom roku, splácanie úverov a úrokov z poskytnutých
úverov, náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.

§5
Spoločné ustanovenia
(1) Celkový objem finančných prostriedkov na dotácie podľa tohto nariadenia je
stanovený pri schvaľovaní rozpočtu obce a môže byť menený rozpočtovými
opatreniami.
(2) K ročnému zúčtovaniu budú predložené originály a odovzdané kópie účtovných
dokladov.

(3) Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej
z rozpočtu obce.

Mgr. Adriena Baranová
starostka obce

Vyvesené: 27. 3. 2009
Schválené: 6. 4. 2009 uznesením č. 165/2009
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 21. 04. 2009.

