
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 27 /2011

o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu Obce Komárany



Obec Komárany na základe ust. § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 15 ods.2 písm. g) Štatútu obce 
a ust. § 7 ods.2 a ust. § 4 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení vydáva toto

V š e o b e c n e    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e    č. 27/2011

o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Obce Komárany

právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom je obec a iným právnickým osobám 
a fyzickým osobám – podnikateľom, fyzickým osobám , ktorí majú sídlo alebo trvalý 
pobyt na území obce Komárany, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
v Komáranoch v súlade s § 11 ods.4 psím. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov 
a upraviť postup pri poskytovaní dotácií jednotlivým subjektom.

2. Dotácie môžu byť poskytované právnickým osobám, ktorých zakladateľom je 
obec a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, 
fyzickým osobám len za predpokladu, že majú sídlo alebo trvalý pobyt na 
území Obce Komárany.

Článok II.
Všeobecné podmienky

1. Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných 
príjmov obce v rámci  schváleného rozpočtu.

2. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých 
zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec Komárany  na konkrétne úlohy 
a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce v súlade 
s ich zriaďovacími listinami resp. zakladateľskými zmluvami.

3. Iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, fyzickým 
osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, ako sú uvedené 
v bode 2, obec môže poskytovať dotácie len z vlastných príjmov a len na 
podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo 
verejnoprospešných účelov.

4. Poskytnutie finančných prostriedkov nesmie zvýšiť dlh obce na konci 
rozpočtového roka a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. 



Článok III.
Podmienky poskytovania dotácií

1. Dotácie sa môžu poskytovať:
a) na základe písomnej žiadosti a predloženého konkrétneho projektu,
b) z vlastného podnetu obce

2. Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať minimálne:
- presné označenie žiadateľa, doložené dokladmi,
- špecifikácia účelu, na ktorý sa má dotácia poskytnúť a požadovaná výška 

dotácie,
- stručná charakteristika projektu, na ktorý je žiadaná dotácia s uvedením 

zdrojov financovania (vlastné zdroje, ŠR SR, fondy EÚ a iné), prínos pre 
obec, resp. reprezentácie obce, miesto, dátum začatia a ukončenia 
projektu,

- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy 
s obcou, daňovým úradom a poisťovňami,

- doklad osvedčujúci zriadenie subjektu,
- bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa

3. Žiadateľ uplatní žiadosť o poskytnutie dotácie na Obecnom úrade v termíne 
najneskôr do 31.08 príslušného rozpočtového roka. Na doplnenie žiadosti 
o chýbajúce doklady, resp. zmenu nesprávnych údajov sa stanovuje pre 
žiadateľa 30 dňová lehota od obdŕžania písomnej výzvy zo strany obecného 
úradu. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany žiadateľa, bude jeho žiadosť 
o poskytnutie dotácie zamietnutá a nebude predložená do príslušných 
orgánov na schválenie.

     4.   Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

Článok IV.
Účel použitia dotácií

1. Použitie dotácií je viazané v súlade s ustanovením § 7 ods.2 a 4 zák. č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom 
znení na tieto oblasti:

a) na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja 
územia obce,

b) na reprezentáciu obce,
c) vopred určené okruhy potrieb.

2. Pod vopred určenými okruhmi potrieb v podmienkach obce rozumieme najmä:
- rozvoj školstva a vzdelávania,
- zabezpečenie kultúrnych a umeleckých aktivít so zameraním na miestnu 

úroveň
- zabezpečenie telovýchovných a športových aktivít so zameraním na 

mládež,
- zabezpečenie služieb na podporu regionálneho rozvoja.



3. Dotácie iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom , 
fyzickým osobám uvedeným v ost.3 článku II. nebudú poskytované na 
materiálne vybavenie a odmeny iba na konkrétnu činnosť.

Článok V.
Schvaľovanie dotácií

1. Objem finančných prostriedkov určených na dotácie sa rozpočtuje v rozpočte 
obce na príslušný rozpočtový rok podľa jednotlivých kapitol. Tento rozsah 
môže meniť Obecné zastupiteľstvo, pokiaľ sa ukáže, že dotácia je potrebná na 
zabezpečenie verejnoprospešných činností. 

2. Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia pracuje komisia pre 
poskytovanie dotácií, ktorej zloženie je nasledovné:
-    Ing. Ján Kopčák,   poslanec OZ
-   František Mudroň,  poslanec OZ
-   Jaroslav Červeňák,   poslanec OZ

3. Na rokovanie komisie sa primerane použije Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva v Komáranoch.

4. Komisia predkladá výsledné návrhy starostovi, resp. Obecnému  
zastupiteľstvu v závislosti od výšky dotácie.

Starosta obce rozhoduje o poskytnutí dotácie do výšky 100,00 EUR
      Obecné zastupiteľstvo rozhoduje vo všetkých ostatných prípadoch.

5. O výsledku rozhodnutia obecného zastupiteľstva alebo starostu obce 
o pridelení dotácie bude žiadateľ písomne vyrozumený v lehote do 30 dní od 
schválenia poskytnutia dotácie.

Článok VI.
Forma poskytovania dotácií

1. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej zmluvy.
2. Písomná zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne nasledovné 
údaje:

- výšku dotácie,
- účelové vymedzenie použitia dotácie,
- formu poskytnutia dotácie,
- záväzok vrátiť dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený 

v písomnej dohode,
- dohodnuté zmluvné pokuty v prípade nedodržania podmienok dohody.

3. Písomnú zmluvu za obec podpisuje starosta obce.



Článok VII.
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií

1. Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný do 30 dní od 
ukončenia konkrétneho projektu alebo akcie, na ktorú bola dotácia 
poskytnutá, predložiť obci vyúčtovanie najneskôr však do konca 
príslušného kalendárneho roka,  v ktorom bola dotácia poskytnutá.

2. Vyúčtovanie obsahuje správu o vyúčtovaní a kópie účtovných 
dokladov preukazujúcich ich čerpanie a čestné vyhlásenie subjektu, 
ktorý vyúčtovanie prekladá, že tieto doklady neboli použité pre iného 
poskytovateľa finančných prostriedkov.

3. Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce, 
z ktorého boli poskytnuté. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení 
nedočerpaných finančných prostriedkov.

4. Za vyúčtovanie dotácie v podmienkach obce je zodpovedný správca 
kapitoly, z ktorej bola dotácia poskytnutá.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce sa v súlade s ust. § 11 ods.4 písm. g, zák. č. 369/90 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch  dňa 26.01.2011.

2. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Obce Komárany  bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 
10.01.2011 a zvesené dňa : 25.01.2011 .

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Obce Komárany nadobúda účinnosť dňa : 14.02.2011

4. Dňom účinnosti VZN č. 27/2011  sa zrušuje VZN obce Komárany č.  
18/2007  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce 
Komárany.

  Ing. Marián Lapko
  starosta obce


