Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 2/2005 o poskytovaní dotácií (príspevkov)
z rozpočtu Obce Alekšince na podporu kultúry a športu na území Obce Alekšince
Obecné zastupiteľstvo obce Alekšince v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2005, ktorým sa upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce Alekšince na podporu
kultúry a športu na území Obce Alekšince.
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „VZN“) o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Obce Alekšince na podporu kultúry a športu na území Obce Alekšince je stanovenie podmienok
poskytovania dotácií a ich maximálnej výšky.
2. VZN aplikuje ustanovenie § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách obce a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré umožňuje, aby Obec poskytla dotácie zo svojho rozpočtu
pri dodržaní vopred určených podmienok na základe uzatvorenej zmluvy.
Čl. I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Dotácie z rozpočtu Obce Alekšince možno poskytnúť právnickým osobám, ktoré vyvíjajú neziskovú
činnosť v oblasti kultúry a športu na území Obce Alekšince (ďalej „žiadatelia“), a to na jednorázové
podujatia alebo na projekty dlhodobého zamerania, po splnení týchto podmienok:
1. Žiadateľ :
a) má sídlo, pôsobí alebo vykonáva činnosť na území obce Alekšince
b) má vyrovnané všetky záväzky voči obci Alekšince
2. Žiadateľ predloží v stanovenom termíne - do 15. novembra v danom kalendárnom
roku na Obecný úrad, a to prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne
obecného úradu kompletnú žiadosť v dvoch vyhotoveniach.
3. Kompletná písomná žiadosť musí obsahovať :
a) presnú identifikáciu žiadateľa,
b) názov a popis kultúrneho podujatia, resp. predloženého projektu
c) celkové náklady, podrobný rozpis rozpočtu, finančnú spoluúčasť ďalších
subjektov a požadovanú výšku dotácie,
d) formu propagácie obce,
e) podpis oprávnenej osoby – štatutárneho zástupcu žiadateľa (čitateľné meno
a priezvisko ) .
4. Na poskytnutie finančného prostriedku nemá žiadateľ právny nárok.
5. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
6. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu.
7. Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi na jeden projekt nesmie prekročiť
sumu 6 639,00€ /200 000,- Sk/ a celková výška dotácie na viac projektov jednému
žiadateľovi sumu 11 618,00 € /350 000,- Sk/ v danom kalendárnom roku.
8. Finančné prostriedky nemožno poskytovať na :
a) stravné náklady,
b) honoráre pre organizátorov projektov
Čl. II.
CIEĽOVÉ OBLASTI
Dotácie sú smerované do týchto cieľových oblastí :
a) záujmovo-umeleckú činnosť
b) tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych a duchovných hodnôt
c) podujatia miestneho významu
d) zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych tradícií
e) reprezentácia obce doma i v zahraničí
f) výstavba rekreačno-športových, kultúrnych a záujmových zariadení

Čl. III.
SPỘSOB TVORBY PROSTRIEDKOV
URĆENÝCH NA POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ
Globálny objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytovanie
dotácií na podporu kultúry a športu pre jednotlivé cieľové oblasti schvaľuje obecné zastupiteľstvo
v Alekšinciach pri schvaľovaní rozpočtu Obce Alekšince.

1.

2.

3.

4.

5.

Č. IV.
SỘSOB A POSTUP SCHVÁLENIA A POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
Obec každoročne – najneskôr do 31. októbra v danom kalendárnom roku zverejní v tlači a na
oficiálnej internetovej stránke obce výzvu na predkladanie žiadosti ne poskytnutie dotácií na
podporu kultúry a športu z rozpočtu Obce Alekšince, spolu s pokynmi ako postupovať pri
predkladaní žiadostí a formulárom žiadosti.
Ekonómka obce skontroluje, či predložené žiadosti obsahujú všetky formálne
náležitosti v zmysle článku I. tohto nariadenia. Žiadostí nespĺňajúce stanovené kritéria
sa označia ako neplatné a nebudú zahrnuté do návrhu na schválenie dotácií. Túto
skutočnosť obecný úrad oznámi žiadateľovi do 30. dní od uzávierky podania žiadosti.
Ekonómka obce vypracuje návrh na poskytnutie dotácií, ktorý prejedná Finančná
komisia Obecného zastupiteľstva. Po prejednaní vo finančnej komisií sa návrh
predkladá na schválenie do Obecného zastupiteľstva.
O výsledku rozhodnutia Obecného zastupiteľstva bude úspešný žiadateľ písomne
vyrozumený v lehote do 30 dní po schválení v Obecnom zastupiteľstve a bude
vyzvaný na podpis príslušnej Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
a športu (ďalej „zmluva“) . Zmluvu pripraví ekonómka obce a Obecné zastupiteľstvo
určí podmienky na čerpanie dotácie. Zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach,
z ktorých jedno vyhotovenie obdrží žiadateľ, jedno vyhotovenie obdrží účtovníčka
a jedno vyhotovenie sa priloží k spisu. Zmluvu podpisuje starosta obce a štatutárny
zástupca žiadateľa.
Zoznam schválených dotácií bude zverejnený na internetovej stránke obce do 30 dní
po schválení v Obecnom zastupiteľstve, ktoré rozhodlo o ich pridelení.

Čl. V.
POUŹITIE A ZÚĆTOVANIE DOTÁCIE
Subjekt, ktorému Obec Alekšince poskytol dotáciu na podporu kultúry a športu je povinný:
1. Použiť dotáciu výlučne na účel, na ktorý mu bola schválená a poskytnutá obcou.
2. Nakladať s dotáciou hospodárne a účelne, ako aj v súlade s podmienkami uvedenými
v zmluve.
3. Umožniť, aby poverení zamestnanci mohli skontrolovať, či boli dodržané zmluvné
podmienky.
4. Vykonať je vyúčtovanie :
a) podľa podmienok podpísanej zmluvy
b) najneskôr do 31. decembra bežného kalendárneho roku
5. Nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet obce alebo do pokladne obce do 15.
decembra bežného roka. Zároveň žiadateľ zašle avízo o vrátení nevyčerpaných finančných
prostriedkoch do podateľne obecného úradu.
6. Dotáciu vrátiť do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka v prípadoch, ak :
a) nepredloží zúčtovanie do 31. decembra bežného kalendárneho roka podľa
podmienok zmluvy
b) použije dotáciu na iný účel ako sa zaviazal v zmluve.
Čl. VI.
ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a) poslanci Obecného zastupiteľstva
b) hlavný kontrolór obce
c) účtovníčka obce

2. Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce Alekšince č. 2/2005 na poskytovanie
dotácií z rozpočtu Obce Alekšince na podporu kultúry a športu na území Obce Alekšince sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Alekšince na svojom 15. mimoriadnom zasadnutí dňa
12. 11. 2005 a nadobúda účinnosť 30. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu
Alekšince , t.j. 28. 11. 2005 .

