Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach nad Laborcom na základe ustanovenia § 7 ods. 4 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v y d á v a toto

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám -podnikateľom
na území obce Petrovce nad Laborcom

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom v súlade s platnou právnou úpravou.
2) Dotácie môžu byť poskytované z rozpočtu obce Petrovce nad Laborcom
- právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja obce,
- inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak
ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej
udalosti na jej území /ďalej len „subjekt dotácie v príslušnom tvare“/.
3) Dotácie môžu byť poskytnuté z rozpočtu obce aj právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je
obec, ktoré však majú sídlo na území obce, fyzickým osobám – podnikateľom s trvalým pobytom
na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby
obyvateľom obce, a to za podmienok uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení a len na
podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných
účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti /ďalej len „subjekt dotácie v príslušnom tvare“/.
4) Poskytovanie dotácií je viazané na preukázanie odôvodnenosti takéhoto poskytnutia.

PRVÁ ČASŤ
Poskytovanie dotácií
Čl. 2
Všeobecné podmienky
-

Dotácie možno poskytnúť subjektu dotácie iba za uvedených podmienok:
subjekt dotácie nie je v likvidácii,
nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na subjekt dotácie, nebol vyhlásený konkurz na jeho
majetok (resp. v rámci konkurzu povolená reštrukturalizácia) alebo povolená reštrukturalizácia,
alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
subjekt dotácie nemá nedoplatky na miestnych daniach voči poskytovateľovi,

Čl. 3
Žiadosť

1) Dotácie sa poskytujú:
a) na základe písomnej žiadosti,
b) z vlastného podnetu obce, príp. ňou založených subjektov.
2) Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:
a) presné označenie žiadateľa, doložené dokladmi,
b) špecifikáciu predmetu, na ktorý sa dotácia má poskytnúť,
c) výšku dotácie,
d) časové rozčlenenie,
K žiadosti je potrebné doložiť aj doklady osvedčujúce zhora uvedené skutočnosti.
Obec je oprávnená stanoviť v konkrétnom prípade aj ďalšie podmienky pokiaľ sa jej to javí ako
potrebné pre zachovanie účelu poskytnutia prostriedkov.
3) Obec stanovuje priority pri poskytovaní dotácií pre vybrané subjekty, a to v nasledovných
oblastiach
- zdravotníctvo,
- školstvo,
- sociálna oblasť
- telovýchova a šport,
- rozvoj a podpora miestnej kultúry,
- tvorba a ochrana životného prostredia,
- zachovanie a obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Čl. 4
Účel použitia dotácií
(1) Poskytnutie dotácií je v zmysle § 7 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
viazané vo vzťahu
a) k právnickým osobám založených obcou na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja obce,
b) k inej obci alebo k vyššiemu územnému celku na to, že takýto subjekt zabezpečuje niektoré
úlohy pre obec alebo ide poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie
alebo inej podobnej udalosti na jej území.
(2) Poskytnutie dotácií je v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, viazané výlučne na ich použitie na podporu:
1. všeobecne prospešných služieb,
2. všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
3. podnikania,
4. zamestnanosti.

Čl. 5
Poskytovanie dotácií

1) Starosta obce rozhoduje o poskytnutí dotácie do výšky 500 €
2) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácií v prípadoch, kedy dôjde k prekročeniu
limitu podľa odseku 1 tohto ustanovenia.

DRUHÁ ČASŤ
Forma poskytovania dotácií
Čl. 6
1) Dotácie sa poskytujú na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom dotácie
a subjektom dotácie.
2) Písomná zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne nasledovné údaje
a) forma poskytnutia,
b) výška dotácie,
c) účelové vymedzenie použitia dotácie,
d) záväzok vrátiť dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v písomnej dohode,
e) termín finančného zúčtovania poskytnutej dotácie.
(4) Písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie za obec podpisuje starosta obce.

TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 7
1) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Petrovce nad Laborcom.
2) Každoročne Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach nad Laborcom stanovuje výšku finančných
prostriedkov určených pre dotácie.
3) Rozsah podľa odseku 2 tohto ustanovenia možno meniť, pokiaľ sa ukáže, že dotácia je potrebná na
zabezpečenie verejnoprospešných činností.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Petrovciach nad Laborcom.
5) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach nad
Laborcom dňa 11.2.2011
6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 26.2.2011

V Petrovciach nad Laborcom 11.2.2011

........................................
starosta obce

