Mesto ierna nad Tisou na základe § 6 zákona . 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorích predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR . 583/2004 Z. z. o rozpotových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, vydáva toto veobecne záväzné nariadenie, ktorým sa uruje
metodika poskytovania dotácií z rozpotu mesta
as I.
Úvodné ustanovenia
Úelom tohto nariadenia je stanovi podmienky, vymedzi okruh subjektov a upravi
postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Mesta ierna nad Tisou. Mesto môe
poskytnú dotácie na veobecne prospené sluby a na verejnoprospené úely na základe
tohto veobecne záväzného nariadenia.
as II.
Veobecné ustanovenia
§1
ZDROJE DOTÁCIÍ
Mesto vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpotu
mesta.
§2
SMEROVANIE DOTÁCIÍ
1.) Z rozpotu mesta sa môu poskytova dotácie:
- právnickým osobám, ktorých zakladateom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie
vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta,
- inej obci alebo vyiemu územnému celku, ak zabezpeuje niektoré úlohy pre mesto
- inej obci alebo vyiemu územnému celku, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií
následkov ivelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
- iným právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré
pôsobia, vykonávajú innos na území mesta, alebo poskytujú sluby obyvateom mesta.
Mesto ierna nad Tisou môe poskytova dotácie len z vlastných príjmov a na:
- podporu veobecne prospených sluieb,
- verejnoprospených úelov,
- podnikania a zamestnanosti.
2.) Veobecne prospené sluby sú najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivos,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana udských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické sluby a informané sluby,
g) tvorba a ochrana ivotného prostredia a ochrana zdravia obyvatestva,
h) sluby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpeovanie bývania, správy, údrby a obnovy bytového fondu.

3.) Verejnoprospeným úelom sa na základe tohto nariadenia rozumie:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana udských práv alebo iných humanitných cieov,
c) ochrana a tvorba ivotného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládee,
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
h) plnenie individuálnej urenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození ivota a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
ivelnou pohromou, prírodnou katastrofou, resp. inou závanou nepredvídatenou
skutonosou zapríinenú vyou mocou.
§3
SCHVAOVANIE DOTÁCIÍ
1.) Poskytnutie finanných prostriedkov sa schvauje v rámci rozpotu mesta na prísluný
rozpotový rok za podmienok ustanovených týmto nariadením.
2.) Objem finanných prostriedkov pre prísluný kalendárny rok schvauje mestské
zastupitestvo v rámci riadneho zasadnutia. Na schválenie dotácie je potrebný súhlas 3/5
väiny poslancov mestského zastupitestva.
3.) Dotáciu je moné poskytnú v jednom kalendárnom roku na ten istý úel fyzickej, alebo
právnickej osobe iba raz a musí sa vyerpa v tom kalendárnom roku, na ktorý bola
schválená. Mesto môe na základe odôvodnenej iadosti povoli výnimku z asového
pouitia rozpotových prostriedkov poskytnutých obcou v príslunom rozpotovom roku
formou dotácie.
§ 4
PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIÍ
1.) Finanné prostriedky môu by poskytnuté na základe písomnej iadosti, príloha . 1.
Termín podania iadosti je do 31. októbra kalendárneho roka.
2.) iados o dotáciu obsahuje:
a) oblas v zmysle l.2, do ktorej je iados o dotáciu nasmerovaný,
b) presné oznaenie iadatea:
u FO: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu ivnostenského listu,
kontakt
u PO: názov organizácie a adresa, IO, meno a priezvisko tatutárneho zástupcu,
peiatka, výpis z obchodného registra, kontakt.
c) bankové spojenie iadatea,
d) názov, strunú charakteristiku projektu a jeho prínos pre mesto,
e) rozpoet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie,
f) u podnikateských subjektov písomne vyhlásenie iadatea, e nie je v konkurze ani v
likvidácií, nemá voi obci iadne záväzky
g) poadovanú výku dotácie od mesta.
3.) Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliada na výku dotácie poskytnutú
iadateovi v predchádzajúcich rokoch.
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VZN .1/2011 o poskytovaní dotácií

Mesto ierna nad Tisou
Príloha . 1
Mestský úrad
Adresa: Námestie pionierov 151/1, ierna nad Tisou
________________________________________________________________________
IADOS O DOTÁCIU Z ROZPOTU MESTA IERNA NAD TISOU
Oblas (oznate x):
Veobecne prospené sluby:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivos,
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
Ochrana udských práv a základných slobôd,
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
Výskum, vývoj, vedecko-technické sluby a informané sluby,
Tvorba a ochrana ivotného prostredia a ochrana zdravia obyvatestva,
Sluby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Zabezpeovanie bývania, správy, údrby a obnovy bytového fondu.
Verejnoprospený úel:

Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
Realizácia a ochrana udských práv alebo iných humanitných cieov,
Ochrana a tvorba ivotného prostredia,
Zachovanie prírodných hodnôt,
Ochrana zdravia,
Ochrana práv detí a mládee,
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
Plnenie individuálnej urenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození ivota alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí ivelnou
pohromou.

iadate  názov, obchodné meno
(v súlade s oznaením v príslunom
registri):
Právna forma:

tatutárny zástupca organizácie
(meno, priezvisko, funkcia):
Adresa iadatea:

Bankové spojenie a íslo útu
iadatea:
IO:
Tel., fax, e-mail:
Webová stránka:
Názov akcie/podujatia:
Termín a miesto konania:
Odborný garant za realizáciu
podujatia/akcie
Prípadná forma úasti obce: *
Spôsob propagácie obce:
Poadovaná celková výka dotácie
od mesta/obce v EUR:
Predpokladané celkové náklady na
podujatie/akciu EUR (v samostatnej
prílohe rozpísa kalkuláciu nákladov)
* (napr. spoluorganizátor, zátita, estný hos a pod.)
Poskytnutá dotácia od obce v predchádzajúcich 3 rokoch:
EUR
EUR
EUR

Prílohy:

Miesto a dátum:

..............................................................
podpis tatutárneho zástupcu a peiatka organizácie

Informácia pre iadatea:
Mesto poskytuje dotácie zo svojho rozpotu na základe zákona . 583/2004 Z. z.
o rozpotových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorích predpisov
a Veobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpotu obce . ....
O dotáciu z rozpotu obce môe poiada právnická osoba a fyzická osoba  podnikate,
ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktorá pôsobí, vykonáva innos na
území obce, alebo poskytuje sluby obyvateom obce, a to na podporu veobecne
prospených sluieb, veobecne prospených alebo verejnoprospených úelov, na
podporu podnikania a zamestnanosti.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Povinné prílohy k iadosti:
Príloha . Z1
Struná charakteristika konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie s podrobnou kalkuláciou
predpokladaných výdavkov a vyuitím finanných prostriedkov (v prípade, e iadate iada
o poskytnutie dotácie na viacero akcií/podujatí, je potrebné rozpísa kadú akciu/podujatie
samostatne).
Príloha . Z2
Odôvodnenie iadosti
Príloha . Z3
Prehlásenie iadatea o spôsobe propagácie obce  uvies materiály, v ktorých bude
uvedený text: podujatie/akciu finanne podporilo mesto
Príloha . Z4
Prehlásenie iadatea, e nemá voi mestu iadne záväzky
Príloha . Z5
Fotokópia výpisu z obchodného registra, prípadne ivnostenské oprávnenie alebo
zriaovateskú listinu a stanovy spolonosti, resp. zdruenia, iný doklad potvrdzujúci
právnu formu iadatea. (priloi !)

Príloha . Z1 k iadosti (potrebné odovzda s vyplnenou iadosou)
ROZPOET: (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov na podujatie/akciu
spracujte poda nasledovného vzoru):
Výdavky (na akú poloku a koko budete
potrebova na podujatie/akciu)
Poloka:

Suma v EUR:

SPOLU VÝDAVKY

ZDROJE FINANCOVANIA (spracujte v nasledovnom lenení):
Vlastné zdroje
Dotácia poadovaná od mesta/obce
Sponzorské a iné..
SPOLU PRÍJMY:

EUR
EUR
EUR
EUR

..............................................
podpis tatutárneho zástupcu a peiatka organizácie

Príloha . Z2 k iadosti (potrebné odovzda s vyplnenou iadosou)
Odôvodnenie iadosti:
(popíte)

Príloha . Z3 k iadosti (potrebné odovzda s vyplnenou iadosou)
Verejnos budeme informova o poskytnutí dotácie z rozpotu mesta spôsobom:
(popíte)

Príloha . Z4 k iadosti (potrebné odovzda s vyplnenou iadosou)

Meno/Názov iadatea o dotáciu, adresa, IO (ak má pridelené)

ESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyie menovaný iadate o dotáciu týmto estne vyhlasujem, e k dnenému du, nemám
voi mestu ierna nad Tisou iadne daové ani iné nedoplatky po lehote splatnosti.

V iernej nad Tisou, da :...........................

...........................................
podpis oprávnenej osoby
(peiatka)

Príloha . 2
Zmluva
o poskytnutí finannej dotácie z rozpotu Mesta ierna nad Tisou v roku 20....
íslo zmluvy o poskytnutí dotácie : ................
Oblas : ....................................................................
Mesto ierna nad Tisou
Adresa: Námestie pionierov 151/1
zastúpené primátorom.................................................
bankové spojenie:
DI:
ako poskytovate dotácie (alej iba mesto)
a
Príjemca:
Názov:
Právna forma:
adresa sídla:
zastúpená/é:
IO:
bankové spojenie:........................................ íslo útu: ..................................................
ako príjemca dotácie (alej iba príjemca)
uzavreli v zmysle § 51 zákona . 40/1964 Zb. Obianskeho zákonníka v znení neskorích
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona . 583/2004 Z. z. o rozpotových
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov a Veobecne záväzného nariadenia ....., ktorým sa uruje metodika poskytovania
dotácií z rozpotu mesta túto
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpotu mesta v roku 20.......
I.
Predmet zmluvy
1. Mesto v zmysle Uznesenia OZ . .............zo da ...................poskytuje príjemcovi
finannú dotáciu vo výke .............eur, slovom .................................EUR.
2. Dotácia bude pouitá na náklady spojené s realizáciou projektu:
.................................................................................................................................
3. Príjemca vyhlasuje, e finannú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto lánku prijíma.
II.
Spôsob platby
1. Finanná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z útu mesta na
úet príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo (alebo v splátkach).

III.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje poui poskytnutú finannú dotáciu na úely uvedené v tejto
zmluve.
2. Príjemca sa zaväzuje, e na vetkých propaganých materiáloch a pri propagácii aktivít

3.
4.
5.

6.

7.

8.

súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, e projekt
bol realizovaný s finanným príspevkom obce.
Mesto si vyhradzuje právo kontroly pouitia pridelených finanných prostriedkov.
Príjemca je povinný finannú dotáciu vyerpa do .........................
Príjemca je povinný bezodkladne predloi doklady o úelovom erpaní poskytnutej
dotácie najneskôr vak do.....................
V prípade nedodrania termínu tohto
ustanovenia je prijemca povinný na vyzvanie mesta do 15 dní vráti dotáciu na úet
mesta uvedený v záhlaví tejto zmluvy o dotácii.Termínom doruenia výzvy je
potvrdenie o prevzatí zásielky príjemcom. V prípade odmietnutia prevzatia písomnosti
s výzvou sa termínom doruenia bude povaova dátum, ktorým Slovenská pota
doruí písomnos mestu ierna nad Tisou s oznámením o nedoruitenosti, resp.
s oznámením o odmietnutí prevzatia zásielky príjemcom.
V prípade nesplnenia si povinnosti poda l. 5 bude príjemcovi útovaná zmluvná
pokuta vo výke 1 % za kadý de neoprávneného zadrania dotácie z celkovej sumy
poskytnutej dotácie od doby doruenia do doby jej pripísania na bankový úet mesta
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
V prípade vynaloenia finanných prostriedkov dotácie na úel, ktorý je v rozpore
s úelom ich pouitia uvedeného v l. I zmluvy, budú tieto povaované za
neopodstatnene vynaloené a poskytovateovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo
výke 1 % za kadý de od doby poskytnutia neoprávnene vynaloených finanných
prostriedkov z útu mesta do doby ich pripísania na úet mesta . Ustanovenia tohto
bodu sa pouijú primerane, v prípade, ak k neoprávnenému vynaloeniu finanných
prostriedkov dôjde iba pri asti dotácie.
Príjemca je povinný spolu so zútovaním poskytnutej dotácie poda odseku 5 tohto
lánku predloi struné zhodnotenie úelu jeho pouitia.
IV.
Záverené ustanovenia

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, sluieb a verejných prác postupova poda
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnos zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, e sa zhodli na celom obsahu zmluvy, o potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnos dom podpisu oboch zmluvných strán a úinnos
od..............................................
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých mesto obdrí 2 rovnopisy a
príjemca obdrí 1 rovnopis.

V iernej nad Tisou da ...................
Za mesto

Za príjemcu

.......................................................

......................................................

Príloha . 3
Zútovanie dotácie poskytnutej Mestom ierna nad Tisou

V súlade so zmluvou . ................ o poskytnutí finannej dotácie zo da .............................
Príjemca dotácie  obchodné meno,
názov, adresa
IO
tatutárny zástupca
Názov podujatia/akcie
Výka dotácie poskytnutej Mestom
ierna nad Tisou
Úel pouitia dotácie (v súlade so zmluvou
o poskytnutí dotácie)
Struná informácia o realizácii
podujatia/akcie (prilote na samostatnom
liste)
Finanné vyhodnotenie projektu:
Skutoné príjmy- z toho:
Vlastné príjmy
Dotácia od obce
Sponzorské a iné

Skutoné výdavky:

PRÍJMY SPOLU:

VÝDAVKY SPOLU:

V................................... dátum: ..........................
..............................................................
podpis tatutárneho zástupcu a peiatka
Povinné prílohy k zútovaniu:
1. Prehad dokladov predloených k vyútovaniu dotácie v lenení:
por. ., názov dokladu, suma, poznámka. K prehadu musia by doloené kópie
dokladov (útenky, faktúry s výpismi z útu alebo pokladninými dokladmi
preukazujúcimi erpanie dotácie na schválený úel).
2. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagané materiály 
programy, pozvánky, výstriky z tlae a pod.)
Overenie zútovania za mesto ierna nad Tisou, meno........................................................
podpis ...................................
V .................................., da .....................

Spôsob naloenia s rozdielom pri nedoerpaní
zdrojov: .........................................................................................
Prílohy k zútovaniu dotácie :
Výka poskytnutej finannej dotácie v : .........................................
P..

íslo dokl.

Druh výdavku

Spolu:
Poskytnutá finanná dotácia:
Rozdiel:



Fotokópie vetkých zútovávaných dokladov:

