
 

 

 

 OBEC  OLEŠNÁ 
 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.2/2012 

o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Olešná 
 

              
 

Obec Olešná podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších prepisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,, 

VZN“), ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

 

Úvodné ustanovenie 

 

§1 

Účel VZN 

 

1. Účelom tohto VZN je v stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií, mimoriadnych dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území spravovanom obcou 

Olešná, ktoré sú poskytované v zmysle §-u 7 zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a darov z rozpočtu obce. 

 

§ 2 

Smerovanie dotácií 

 

1. Dotácie z rozpočtu obce  môžu byť poskytnuté pre: 

 

a) právnické osoby, ktorých je obec zakladateľom alebo zriaďovateľom, a to na konkrétne úlohy a 

akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce, 

b) právnické osoby neuvedené v odseku 1 a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo 

trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo 

poskytujú služby obyvateľom obce, a to len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, 

c)inú obec alebo vyšší územný celok, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto alebo ak ide o 

poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti 

na ich území. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Dotácie sa prideľujú jednotlivým subjektom na základe nimi predloženého žiadosti a (projektu) . 

 

3. Dotácie sú nasmerované predovšetkým do týchto oblastí: 

 

 telovýchova, šport a vzdelávanie, 

 rozvoj školstva a vzdelávania, 

 charita, 

 zdravotníctvo, zdravotne postihnutí a rodina, ( podpora rodičom novonarodených detí), 

 podpora dôchodcov pri príležitosti životného jubilea. 

 záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, ( podpora talentových detí), 

 

 

§ 3 

Spôsob prideľovania dotácie 

 

1. Celkový objem finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku na 

poskytovanie dotácií schváli obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu. 

 

2. Dotácie obce prideľuje len na základe predložených   podrobných žiadostí a projektov s určením 

účelu a doporučenia príslušnej komisie OZ. 

 

2a. Odborná komisia OZ posúdi žiadostí (projekty) a doručí pridelenie dotácií v rámci schváleného 

rozpočtu. Písomné stanovisko predloží na schválenie OZ. Pri stanovení účelu odborná komisia OZ 

prihliada na hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými financiami. 

 

3. Na poskytnutie finančného príspevku nemá žiadateľ právny nárok.  

 

4. Výšku dotácie na základe žiadosti obce upraví podľa svojich finančných možností. 

 

5. Žiadosti o poskytnutie dotácie môže prerokovať odborná komisia a odporučiť na schválenie OZ. 

 

6. Po schválení OZ sa  vyhotoví zmluva  medzi subjektom   a Obcou Olešná. Zmluva musí 

obsahovať ustanovenie, že Obec Olešná si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia ňou 

poskytnutých prostriedkov. 

 

7. Na základe tejto Zmluvy  zabezpečí ekonomické oddelenie prevod stanovenej finančnej čiastky 

na účet žiadateľa. 

 

§ 4 

Kritéria pre rozhodovanie o pridelení finančných prostriedkov 

 

V oblasti  

1. Telovýchova, šport a mládež a iné aktivity mládežníckych organizácií: 

 

a/ stav členskej základne, 

b/ výkonnostná úroveň a dosiahnuté výsledky, 

c/ spolupráca s Obcou Olešná pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na území Obce 

Olešná, 

d/ rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-športových podujatí na území Obce Olešná. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Rozvoj školstva a vzdelávania: 

 

a/ závažnosť podujatia zameraného na obsah, činnosti, resp. históriu inštitúcie, 

b/ nevyhnutnosť realizácie projektu zameraného na skvalitnenie výučby a vzdelávanie, 

c/ predpokladaný prínos uskutočnenia projektu. 

 

3. Charita: 

 

a/ dotácie zamerané na podporu aktivít zameraných na humanitárny a charitatívnu činnosť voči 

obyvateľom obce, 

b/ zvlášť zdôvodnená dotácia na podporu aktivít humanitárneho charakteru presahujúca rámec 

Obce Olešná, 

c/ priame humanitárne a charitatívne aktivity Obce Olešná / deti nezamestnaných, deti v detských 

domovoch, osamelo žijúci  občania Obce Olešná, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi, 

seniorom žijúcim v obci Olešná ,  v domovoch dôchodcov/.  

 

4. Zdravotníctvo a rodina 

 

a/ podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia, 

pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho a víkendového charakteru, 

b/ podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne postihnutých a medzi 

rodinami navzájom, 

c/ podpora vytvárania zdravého náhradného rodinného zázemia, najmä u detí bez rodičov, 

d/ podpora vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít 

zdravotne postihnutých a detí bez rodičov,  

e/ podpora rodičovi novonarodeného dieťaťa, 

f/ podpora dôchodcom pri jubileu. 

 

V oblasti :  

1. Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity: 

 

a/ história a tradícia skupiny a záujmovo – umeleckého telesa, 

b/ výsledky ich celkovej činnosti 

c/ význam a rozsah podujatí, ktorými napĺňajú kultúru v regióne, 

d/ možnosti využitia pre rozvoj kultúry a kultúrnych aktivít v obci, 

e/ predpokladaný prínos a netradičná forma uskutočnenia projektu, 

f/ prínos do národnej kultúry Slovákov a propagácie kultúrneho dedičstva, 

g/ podpora talentovaných detí. 

 

§ 5 

Posudzovanie projektov a spracovanie návrhov na poskytnutie dotácie 

 

1. Žiadostí a Projekty prerokovávajú odborné komisie obecného zastupiteľstva. 

 

2. Žiadosti na poskytnutie dotácie na rozvoj miestnej kultúry, na podporu športu a školstva 

posudzuje komisia financií ,školstva, kultúry a športu pri obecnom zastupiteľstve. 

 

3. Žiadosti na poskytovanie dotácie na podporu  zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia humanitnej 

a charitatívnej činnosti posudzuje sociálna komisia pri obecnom zastupiteľstve. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Zmluvy   o poskytnutí dotácie vypracuje príslušný ekonomický  útvar OcÚ. 

 

 

§ 6 

Mimoriadne dotácie z rozpočtu obce 

 

1. OZ v odôvodnených prípadoch môže schváliť mimoriadnu dotáciu pre právnickú osobu alebo 

fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá bude adresne vyčlenená v rozpočte obce. O výške mimoriadnej 

dotácie rozhodne OZ na základe žiadosti subjektu a spracovaného projektu až po jej posúdení a 

odporučení obecnou radou. 

 

2. Mimoriadna dotácia bude poskytnutá na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v 

súlade s podmienkami tohto VZN. 

 

 

§ 7 

Zmluva o poskytnutí dotácie 

 

1. Medzi obcou a žiadateľom sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí dotácie. 

 

2. Zmluva obsahuje: 

 

a/ výšku dotácie, 

b/ účel, na ktorý sa dotácia použije, 

c/ podmienka účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou, 

d/ povinnosť vrátiť dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá do stanoveného 

termínu v zmluve, 

e/ povinnosť vyúčtovať nakladanie s poskytnutou dotáciou, splnenie účelu, na ktorý bola použitá. 

Termín sa určí v zmluve, 

f/ vymedzenie spôsobu prezentácie obce ako podporovateľa projektu, akcie, okruhu potrieb a 

možností žiadateľa, 

g/ sankcie z neplnenia podmienok v zmysle osobitých predpisov 

h/ povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly s nakladaním poskytnutých 

prostriedkov v jeho priestore a na základe jeho účtovnej evidencie do troch rokov po skončení 

rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. 

 

§ 8 

Zúčtovanie dotácií 

 

1. Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového obdobia, vždy 

najneskôr do 20. 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 20. 12. príslušného kalendárneho 

roka. 

 

3. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov pre ukazujúcich použitie dotácie na 

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

 

 

 



 

 

 

 

4. Prijímateľ dotácie, ktorý  nepredloží zúčtovanie dotácie 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. Nevyčerpané finančné prostriedky z 

poskytnutej dotácie vráti do rozpočtu obce súčasne s vyúčtovaním dotácie. 

 

5. Zúčtovanie dotácií predkladá prijímateľ na ekonomické oddelenie OcÚ, ktoré zabezpečí kontrolu 

využitia finančných prostriedkov. 

 

 

§ 9 

Poskytnutie daru 

 

1. V zmysle §-u 7, ods. 1, písm. i) zákona č. 583/2004 o rozpočtový pravidlách územnej 

samosprávy môže obec v ojedinelých prípadoch poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe z 

rozpočtu finančný alebo vecný dar ( napr. Pri vyhodnotení najúspešnejších športovcov roka, obciam 

postihnutými, živelnými pohromami a pod.). Dar môže byť poskytnutý z prostriedkov vyčlenených 

na dotácie a dary a z rozpočtovaných finančných prostriedkov. 

 

2. O poskytnutí daru rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

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 spracuje príslušný útvar OcÚ darovaciu zmluvu a 

predloží ju na podpis starostovi obce. Po podpise zmluvy ekonomické oddelenie zabezpečí prevod 

darovanej finančnej čiastky  na účet žiadateľa. 

  

§ 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto VZN sa ruší VZN zo dňa 09. 12. 2011 č. Uzn. 255/2011. 

 

2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 09.11.2012  č. uzn.218/2012 

 

3. VZN nadobudlo účinnosť 15-tym dňom  schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť dňom 

26.11.2012 

          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Stanislav Novotný 

starosta obce 


