OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 40/2005,
ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu obce
Špačince
Obecné zastupiteľstvo obce Špačince, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. a) a písm. g) a podľa § 6
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako i podľa § 7 ods.
2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje
metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu obce Špačince.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel VZN
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie podmienok pre poskytovanie
dotácií a darov právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území spravovanom obcou
Špačince.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl. 2
Zdroje dotácií a darov
Rozpočet obce vytvára zdroje v rámci programu obce na poskytovanie:
a) dotácií na základe odporučení komisií obecného zastupiteľstva (ďalej iba dotácie);
b) dotácií a darov z poloţky „dotácie a dary“ (ďalej iba dary).
Čl. 3
Smerovanie dotácií a darov
1. Dotácie, vyčlenené v rozpočte obce Špačince, ktoré nie sú priamo určené pre konkrétny
subjekt, resp. podujatie, budú prideľované jednotlivým subjektom na základe nimi písomne
predloţeného projektu.
2. Dotácie sú nasmerované predovšetkým do týchto oblastí:
- záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
- športové aktivity
- aktivity mládeţe
- vzdelávanie
- charita
- zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
- ekológia a ţivotné prostredie
- primárna protidrogová prevencia
3. Dary budú poskytované jednotlivým subjektom na základe osobitnej písomnej ţiadosti.
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Kompetencie pri schvaľovaní dotácií a darov
1. Globálny objem finančných prostriedkov, určených v príslušnom kalendárnom roku na
poskytovanie dotácií a darov podľa rozpočtových poloţiek uvedených v čl. 2, písm. a) a b),
schváli obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce Špačince.
2. Pridelenie dotácií v rámci rozpočtových poloţiek uvedených v čl. 2 na návrh príslušnej
komisie Obecného zastupiteľstva obce Špačince a starostu obce Špačince schvaľuje:
A) obecné zastupiteľstvo
a) v čiastke nad 50.000,- Sk pre právnickú osobu
b) v čiastke nad 10.000,- Sk pre fyzickú osobu
B) starosta obce
a) v čiastke do 50.000,- Sk pre právnickú osobu
b) v čiastke do 10.000,- Sk pre fyzickú osobu
3. Dotáciu alebo dar je moţné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel tej istej
právnickej alebo fyzickej osobe iba raz.
4. Súčet poskytnutých dotácií, resp. darov jednej právnickej alebo fyzickej osobe v jednom
kalendárnom roku starostom obce nemôţe byť vyšší ako je uvedené v ods. 2, písm. B.
5. Čiastka presahujúca 70.000,- Sk u právnických osôb a 15.000,- Sk u fyzických osôb, ktorú
tvorí súčet poskytnutých dotácií a darov jednému subjektu v priebehu kalendárneho roka,
podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva.
6. Obecné zastupiteľstvo môţe na návrh príslušnej komisie uvedenej v čl. 8 tohto VZN, resp.
starostu obce rozhodnúť o poskytnutí dotácie alebo daru aj nad rámec schváleného rozpočtu.
7. Vo výnimočných prípadoch (napr. pomoc pri odstránení následkov ţivelnej pohromy)
môţe starosta obce v rámci svojich kompetencií vymedzených v ods. 2 tohto článku schváliť,
resp. odporučiť na schválenie dar i právnickej osobe pôsobiacej na území, ktoré nie je
spravované obcou Špačince.
TRETIA ČASŤ
DOTÁCIE A DARY
Čl. 5
Postup pri prideľovaní dotácií a darov z rozpočtu obce
1. Príslušné komisie podľa rozdelenia uvedeného v čl. 8 tohto VZN, stanovia vţdy do októbra
príslušného roka záväzné kritériá pre výber projektov na poskytnutie dotácií na nasledujúci
kalendárny rok, pričom vychádzajú z východísk pre spracovanie kritérií podľa čl. 7 tohto
VZN.
2. Obecný úrad v Špačinciach po schválení rozpočtu obce Špačince na príslušný kalendárny
rok, spravidla v januári príslušného roku, zverejní v zmysle tohto VZN v miestnych médiách
súťaţ o získanie dotácie s uvedením kritérií stanovených komisiami.
3. Obecný úrad v Špačinciach, po uplynutí termínu stanoveného na sústredenie projektov
(ţiadostí o dotácie), tieto predloţí na posúdenie do príslušných komisií.
4. Ţiadosti o dary Obecný úrad v Špačinciach bezodkladne postupuje starostovi obce.
5. Príslušná komisia posúdi projekty a na poţiadanie starostu obce ţiadosti o dary a odporučí
pridelenie výšky dotácií, resp. darov v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle čl. 4, ods. 2
tohto VZN ich predloţí na schválenie starostovi obce, resp. obecnému zastupiteľstvu.
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6. Ţiadosti o poskytnutie dotácie a daru doručené mimo vyhlásenej súťaţe, môţe prerokovať
príslušná komisia určená čl. 8, ods. 1 tohto VZN, resp. starosta obce a predloţiť ich na
schválenie v zmysle čl. 4 tohto VZN aţ do vyčerpania finančných zdrojov schválených
v rozpočte obce na príslušný rok.
7. Starosta obce v záujme operatívneho riešenia ţiadostí o dary, môţe v súlade
s kompetenciami vymedzenými v čl. 4, ods. 2 schváliť, resp. odporučiť na schválenie dar bez
prerokovania v príslušnej komisii.
8. Po schválení starostom obce, resp. obecným zastupiteľstvom, spracuje Obecný úrad
v Špačinciach dohodu medzi subjektom predkladajúcim projekt, resp. ţiadosť o dar a Obcou
Špačince a predloţí ju na podpis starostovi obce.
9. Dohoda musí obsahovať:
a) výšku a účel pouţitia poskytnutej dotácie, resp. daru;
b) ţe Obec Špačince si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti vyuţitia ňou poskytnutých
finančných prostriedkov;
c) ţe poskytnuté finančné prostriedky nesmú byť pouţité na:
alkohol a tabakové výrobky
pohostenie, okrem občerstvenia, ktoré je súčasťou projektu
nákup pohonných hmôt (ak nákup nie je povolený priamo pri schválení dotácie)
odmeny funkcionárom;
d) ţe ţiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, sluţieb a verejných prác, postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
10. Na základe tejto dohody zabezpečí Obecný úrad v Špačinciach prevod stanovenej
finančnej čiastky na účet ţiadateľa a následne kontrolu vyuţitia poukázaných finančných
prostriedkov.
Čl. 6
Obsah žiadosti o dar
1. Ţiadosť o dotáciu musí obsahovať:
a) oblasť v zmysle čl. 3, ods. 2, do ktorej je projekt (ţiadosť o dotáciu) nasmerovaný
b) ţiadateľa
- u fyzických osôb: meno, priezvisko a kontaktnú adresu,
- u právnických osôb: názov organizácie a adresu
c) charakter subjektu (neziskový, podnikateľský a pod.)
d) účel dotácie
e) miesto a dátum realizácie projektu (od - do)
f) bankové spojenie ţiadateľa
g) u fyzickej osoby rodné číslo a u organizácie IČO
h) rozpočet podujatia obsahujúci rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov
i) poţadovanú výšku príspevku od obce
j) stručnú charakteristiku účelu dotácie
k) u fyzickej osoby podpis a číslo OP a u organizácie podpis štatutárneho zástupcu a pečiatku
l) ďalšie skutočnosti určené príslušnou komisiou OZ.
2. Ţiadosť o dar musí obsahovať nevyhnutné údaje charakterizujúce ţiadateľa a účel pouţitia
daru. (Primerane sa pouţije ods. 1 tohto článku.)
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Východiská pre spracovanie kritérií na posudzovanie žiadostí
1. Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity:
a) história a tradícia záujmovo umeleckej skupiny alebo jednotlivca
b) dosiahnuté výsledky ich činnosti
c) význam a rozsah podujatí, ktorými napĺňajú kultúru v obci, v regióne i nad jeho rámec
d) moţnosť vyuţitia pre rozvoj kultúrnych aktivít v obci
e) netradičná forma a predpokladaný prínos aktivity.
2. Športové aktivity:
a) stav a charakter členskej základne
b) výkonnostná úroveň a dosiahnuté výsledky
c) spolupráca s Obcou Špačince pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na území
obce Špačince
d) predpokladaný prínos a forma uskutočnenia projektu
e) rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-športových podujatí na území obce
Špačince.
3. Aktivity mládeţe:
a) celkové výsledky činnosti detskej alebo mládeţníckej organizácie, resp. zoskupenia (počet
členov, doba trvania, intenzita aktivít...)
b) rozsah činnosti (sféry pôsobenia, koho zdruţujú, vekové, sociálne skupiny..., aké druhy
činnosti vykonávajú...)
c) zapájanie sa do kultúrnych, športových a spoločenských aktivít obce (pasívne - účasťou,
aktívne - organizátorskou prácou)
d) objektívna moţnosť získania prostriedkov z iných zdrojov, resp. z vlastnej činnosti.
4. Vzdelávanie:
a) realizácia netradičnej aktivity
b) závaţnosť, resp. dôleţitosť podujatia zameraného na obsah činnosti, rozsah pôsobnosti,
resp. tradície inštitúcie
c) nevyhnutnosť realizácie projektu zameraného na skvalitnenie výuky a vzdelávania
d) predpokladaný prínos uskutočnenia projektu.
5. Charity:
a) zameranie na podporu aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť voči
obyvateľom obce
b) zvlášť zdôvodnená ţiadosť na podporu aktivít humanitárneho charakteru presahujúca
rámec obce Špačince
c) priame humanitárne a charitatívne aktivity obce Špačince (deti nezamestnaných, deti
v detských domovoch, občania Špačiniec v domovoch dôchodcov a pod.)
d) podpora vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych, telovýchovno-športových
a turistických aktivít detí bez rodín a detí zo sociálne odkázaných rodín.
6. Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí:
a) podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia,
pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho, či víkendového charakteru
b) podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne postihnutých
a medzi rodinami navzájom
c) podpora vytvárania zdravého náhradného rodinného zázemia, hlavne u detí bez rodičov
d) podpora vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít
zdravotne postihnutých.
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a) zlepšovanie ţivotného prostredia v obci Špačince
b) ochrana prírody a prírodných hodnôt v obci Špačince
c) podpora aktivít občanov a zdruţení v oblasti skrášľovania ţivotného prostredia
d) podpora vzdelávacích aktivít v oblasti ţivotného prostredia
e) podpora spracovania projektov na ochranu ţivotného prostredia v obci Špačince.
8. Primárna protidrogová prevencia:
a) ako prispieva k protidrogovej prevencii
b) ako prispieva k zvýšeniu povedomia občanov o drogovej problematike
c) ako prispieva k vytváraniu podmienok na zabránenie šírenia drogových závislostí
d) aký je prínos pre obecnú komunitu a účasť občanov na projekte
e) aktuálnosť, udrţateľnosť a reprodukovateľnosť projektu.
Čl. 8
Prerokovanie žiadostí o dary a spracovanie návrhov na ich poskytnutie
1. Ţiadosti o dotácie prerokujú komisie OZ:
- komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúru, šport a sociálna (ďalej len KPRVKŠaS)
- komisia pre výstavbu, dopravu, ţivotné prostredie a verejný poriadok (ďalej len
KPVDŢPaVP)
a) oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít - KPRVKŠaS
b) oblasť športových aktivít – KPRVKŠaS
c) oblasť aktivít mládeţe – KPRVKŠaS
d) oblasť vzdelávania – KPRVKŠaS
e) oblasť charity – KPRVKŠaS
f) oblasť zdravotníctva a zdravotne postihnutých – KPRVKŠaS
g) oblasť ekológie a ţivotného prostredia – KPVDŢPaVP
h) oblasť primárnej protidrogovej prevencie – KPVDŢPaVP
2. Ţiadosti o poskytnutie darov posudzuje starosta obce a v prípade jeho poţiadania, oslovená
príslušná komisia.
Čl. 9
Zúčtovanie dotácií a darov
1. Subjekty, ktoré obdrţia dotáciu alebo dar, sú povinné bezodkladne po ich pouţití, najneskôr
však do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, predloţiť obci, prostredníctvom
obecného úradu, ich zúčtovanie.
2. Ţiadateľ, ktorý nepredloţí zúčtovanie dotácie alebo daru v zmysle ods. 1, čl. 9 tohto VZN
alebo pouţije túto dotáciu alebo dar na iný účel ako boli určené, je povinný bezodkladne po
plánovanom termíne podujatia, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho kalendárneho
roka, dotáciu alebo dar vrátiť na účet obce.
3. Zúčtovanie nevyčerpanej dotácie, resp. daru v niţšej hodnote ako 50,- Sk (vrátane) sa
nepoţaduje.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 10
Limitujúce ustanovenia
1. Na podujatia organizované s finančnou účasťou obce v rámci plánovaných podujatí,
nemoţno poskytnúť dotáciu.
2. Projekty, resp. ţiadosti o dary od fyzických osôb alebo organizácií, ktoré bez súhlasu
starostu obce, doloţeného dodatkom k dohode, pouţili finančné prostriedky na iný účel ako
boli určené, resp. nepredloţili zúčtovanie dotácie alebo daru v stanovenom termíne a ani ich
v stanovenom termíne nevrátili v zmysle čl. 9, ods. 2 na účet obce, Obecný úrad
v Špačinciach nepredloţí na prerokovanie do príslušných komisií, resp. starostovi obce
a písomne to oznámi ţiadateľovi.
3. Obecný úrad po termíne zúčtovania (31. január), spravidla do 15. marca, vyhotoví
komplexný zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré bez súhlasu starostu obce,
doloţeného dodatkom k dohode, pouţili finančné prostriedky na iný účel ako boli určené,
resp. nepredloţili zúčtovanie dotácie alebo daru v stanovenom termíne a ani ich v stanovenom
termíne nevrátili v zmysle čl. 9, ods. 2 tohto VZN na účet obce a dá ho na vedomie starostovi
obce a predsedom komisií OZ.
4. Projekty, ktoré nebudú spracované v zmysle čl. 6 tohto VZN, obecný úrad nepredloţí na
prerokovanie komisii a písomne to oznámi predkladateľovi projektu (ţiadateľovi o dotáciu).
Toto sa nevzťahuje na ţiadosti o dary. Obecný úrad v Špačinciach, pri rešpektovaní ods. 2
tohto článku, ich predloţí starostovi obce, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
Čl. 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. júla 2005.
V Špačinciach dňa 15.06.2005

Ľubomír M A T L Á K
starosta obce Špačince

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Špačince dňa 15. júna 2005.
Vyvesené dňa: 16.06.2005
Zvesené dňa: 01.07.2005

