
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zlatá Baňa č. 1 /2017,  o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu obce 

 

Obec Zlatá Baňa v zmysle  ustanovení § 4 odsek  3 písmeno f, g a h a ustanovenia § 6 odsek 1 

zákona NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa ustanovenia 

§ 7 odsek 2 a 4 zákona NRSR  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, v záujme utvárať a chrániť 

zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj 

utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej 

činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, na podporu všeobecne prospešných 

služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 

a zamestnanosti, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej iba VZN/ Obce Zlatá Baňa 

poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

 

Článok 1 

Vymedzenie pojmov 

a/ Dotácia z rozpočtu obce 

Dotácie, ktoré obec poskytuje,  sú verejnými prostriedkami. Verejné prostriedky sú finančné 

prostriedky, s ktorými hospodári obec. 

b/ Všeobecne prospešné služby 

Všeobecne prospešné služby sú najmä: 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, 

ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných 

slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby 

a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na 

podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy 

bytového fondu 

c/ Verejnoprospešný účel a všeobecne prospešný účel 

Verejnoprospešným účelom a všeobecne prospešným účelom sa rozumie najmä: 

rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných 

humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana 

zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy 

d/ hospodárnosť - je vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie 

tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu, 

e/ efektívnosť – je najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a 

dosiahnutými výsledkami, 



f/ účelnosť - je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom 

ich použitia 

 
 

Článok 2 
Predmet nariadenia 

 
Predmetom tohto VZN  je : 
 
-  úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zlatá Baňa /ďalej iba obec/ 
-  okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka 
-  podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované. 

 
 
 

Článok 3 
Poskytovanie dotácií - žiadatelia 

 
Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie týmto žiadateľom: 

 
a)  právnickej osobe  založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo 

v prospech rozvoja územia obce 

b)  inej obci alebo vyššiemu územnému celku,  ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak 
ide o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej 
podobnej udalosti na ich území 

c)  ostatným  právnickým osobám, neuvedeným v článku 3, písmeno a),  a  fyzickým osobám 
– podnikateľom , ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia,     
vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby pre obyvateľom obce Zlatá    
Baňa. 

 
Článok 4 

Účely použitia dotácií 
 

1. Dotácie sa poskytujú len na všeobecne prospešné služby, na všeobecne prospešné alebo 
verejnoprospešné účely. 

2. Dotácie nemožno použiť na: 
 
úhradu miezd, platov a odmien zamestnancov, výdavky na nákup alkoholických a tabakových 
výrobkov, refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, splácanie úverov 
a úrokov z poskytnutých úverov, odmeny pre organizátorov akcií, projektov a podujatí, na 
výdavky, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi 
 
 

Článok 5 
Podmienky poskytovania dotácií 

 
1.  Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, podanej do 

podateľne obecného úradu v Zlatej Bani v termíne do 15. októbra príslušného roka. 
2. Žiadateľ vo svojej žiadosti, alebo v jej prílohách, musí nespochybniteľným spôsobom /napr. 



overenými listinami/ preukázať, že spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie ustanovené v článku 3 
tohto VZN 

3. Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie 
dotácie žiadne záväzky voči obci. 

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 

5. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 
6. Dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa. 
7. Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na území 

obce 
8. Dotácie sa poskytujú len na všeobecne prospešné služby, na všeobecne prospešné alebo 

verejnoprospešné účely . 
9. V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky žiadateľom rozpočtujú na konkrétnu 

akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce 
a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Na porušenie finančnej disciplíny, vrátane 
sankcií sa vzťahujú ustanovenia §31 zákona NRSR č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

 
 

Článok 6 
Zúčtovanie dotácie 

 
1. Žiadateľ, ktorému bola dotácia z rozpočtu obce poskytnutá, je povinný ju do 30 dní po jej 

vyčerpaní zúčtovať, najneskôr však do 20. 12. príslušného rozpočtového roku. 
2. Nespotrebované prostriedky /nepoužitú časť/ z poskytnutej dotácie je žiadateľ, ktorému bola 

poskytnutá dotácia povinný vrátiť na účet obce do 30.12. príslušného rozpočtového roku. 
3. Obec môže na základe písomnej žiadosti príjemcu dotácie povoliť výnimku z časového použitia 

rozpočtových prostriedkov ňou poskytnutých v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie. 
4. Zúčtovanie poskytnutej dotácie úspešný žiadateľ doloží dokladmi: 
      bankovými výpismi z účtu príjemcu dotácie, faktúrami, pokladničnými dokladmi a inými 

účtovnými dokladmi, ktoré preukazujú spôsoby použitia dotácie 
 

 
 

Článok 7 
Kontrolné mechanizmy 

1. Poskytnutie verejných prostriedkov dotáciou je finančnou operáciou, ktorá zo zákona č. 357/2015 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov podlieha všetkým formám 
finančnej kontroly. 

2. Príjemca dotácie umožní na požiadanie obce bez prieťahov výkon kontroly súvisiacej s poskytnutou 
dotáciou, hlavnému kontrolórovi obce, do 14 dní od požiadania. Predmetom kontroly zo strany 
hlavného kontrolóra obce je kontrola dokladov u príjemcu dotácie, spočívajúca v dodržaní 
účelnosti a časovosti pri použití dotácie, kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri použití dotácie. 

 
  

Článok 8 
Sankcie 

 
1. V prípade zistenia rozporu medzi požadovaným účelom dotácie a jej použitím, zisteným pri 

kontrole hlavným kontrolórom obce, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť dotáciu v plnej výške na 
účet obce do 21 dní od  od písomného doručenia tejto skutočnosti obcou. 



2. V prípade zistenia nehospodárnosti, neefektívnosti  použitia dotácie je prijímateľ povinný vrátiť 
dotáciu v plnej výške na účet obce do 21 dní od  doručenia  písomného oznámenia, vydaného 
obcou, o zistení rozporu podľa článku 5, odsek 1 až 9 tohto VZN. 
Príjemca dotácie je oprávnený písomne sa odvolať  proti záverom zistení hlavného kontrolóra 
obce a to v lehote do 10 dní, od doručenia stanoviska hlavného kontrolóra obce, v takom prípade 
o vrátení dotácie rozhodne ten orgán, ktorý poskytnutie dotácie schválil, v lehote do 14 dní od 
doručenia odvolania príjemcu dotácie. Podané odvolanie má odkladný účinok.  

3. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sa prijímateľovi dotácie ukladajú v prípadoch porušenia 
finančnej disciplíny podľa §31 odstavec 1 písmeno j až n, zákona NR SR č. 523/2004 Z.z 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

Článok 9 
Schvaľovanie dotácií 

 
     Poskytovanie dotácií schvaľujú orgány obce takto: 
a/ starosta obce 
     do výšky 33,- Eur oprávneným žiadateľom podľa článku 3 tohto VZN, pričom jednému žiadateľovi 

môže starosta poskytnúť dotáciu maximálne jedenkrát v kalendárnom roku 
b/ obecné zastupiteľstvo 
     v ostatných prípadoch, na základe odporúčania finančnej komisie, ak bola v danom volebnom 

období ustanovená 
 

Článok 10 
Zmluvy o poskytovaní dotácií 

 
 Starosta obce s úspešným žiadateľom o poskytnutie dotácie uzatvorí zmluvu o poskytnutí dotácie 

v písomnej forme, do 14 dní od schválenia poskytnutia dotácie. 
 
Zmluva o poskytnutí dotácie bude obsahovať: 
1.   označenie a presnú identifikáciu oboch zmluvných strán 
2.   bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa 
3.   výšku dotácie 
4.   určenie presného dátumu, do ktorého obec dotáciu poskytne na účet úspešného žiadateľa 
5.   určenie presného termínu čerpania dotácie 
6.   formu účasti obce na akcii alebo projekte 
7.   spôsob propagácie obce 
8. záväzok prijímateľa dotácie, že dotáciu použije a vyúčtuje v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi /zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy, zákonom o účtovníctve, 
zákonom o verejnom obstarávaní a pod/ a týmto VZN 

9.   povinnosť vyúčtovať dotáciu a termín jej vyúčtovania 
10. povinnosť prijímateľa dotácie vrátiť dotáciu v plnej výške v prípade rozporu s účelom, na ktorý       

bola poskytnutá, alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
11. povinnosť vrátiť obci zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie do presne 

stanoveného termínu /30.12. príslušného roku/ 
 
 

Článok 11 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa uznesením č.   160 zo dňa 19. 

apríla 2017 
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 20. apríla 2017 



3. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa  04. mája 2017 
4. Týmto VZN sa v plnom rozsahu ruší VZN č. 3/2014  
 
 
 

Starosta obce 

 

 
 

Vyvesené dňa: 20. apríla 2017 
 

 

Zvesené dňa: ........................... 


