Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnické Bane č. 1/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Štiavnické Bane
Obec Štiavnické Bane podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnické Bane o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Obce Štiavnické Bane (ďalej len „VZN“).
§1
Účel a predmet úpravy
Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok a postupu pre poskytovanie dotácií právnickým
osobám (s výnimkou právnických osôb, ktorých je zakladateľom, obcí a VÚC) a fyzickým
osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce Štiavnické Bane, ktoré sú poskytované v
zmysle §-u 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov z rozpočtu obce.

§2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) dotáciou - finančné prostriedky nenávratne poskytnuté z rozpočtu mesta právnickej
osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi účelovo určené na úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja mesta a na podporu všeobecne prospešných
služieb za podmienok stanovených týmto VZN,
b) vopred určeným okruhom potrieb - súbor vecí alebo činností potrebných na
zabezpečenie istého účelu ako účel určený rozpočtom na použitie dotácie,
c) cieľovou oblasťou - okruh účelov, na ktorý môže byť poskytnutá dotácia,
d) projektom - podrobný popis akcie alebo okruhu potrieb v zmysle tohto VZN,
e) žiadateľom - právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá žiada o dotáciu v
zmysle tohto VZN a spĺňa podmienky ustanovené týmto VZN
f) všeobecne prospešné služby - poskytovanie zdravotnej starostlivosti, humanitárna
starostlivosť, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové
vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a
mládež, tvorba a ochrana životného prostredia, poskytovanie sociálnych služieb
(definícia v zmysle Zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby)
g) verejnoprospešný účel - 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, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej
humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození
života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou (definícia v
zmysle Zákona NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.
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§3
Predmet a zdroje dotácií
1. Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle tohto VZN sa vytvárajú v procese
hospodárenia mesta z vlastných príjmov obce.
2. Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytovanie
dotácií schváli obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) pri schvaľovaní rozpočtu obce
alebo jeho zmenách.
3. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nie je možné naplniť výšku, ktorá bola v rozpočte
obce Štiavnické Bane na príslušný kalendárny rok schválená na daný účel je možné výšku
dotácie viazať, znížiť alebo zrušiť, a to pri schvaľovaní zmeny rozpočtu.
4. Za podmienok stanovených týmto VZN môže obec poskytnúť dotácie z rozpočtu obce
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré:
a) majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo
b) pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo
c) poskytujú služby obyvateľom obce,
5. Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh obce.
6. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§4
Poskytnutie dotácií
1. Dotácie sa prideľujú jednotlivým subjektom na základe nimi predloženej žiadosti
podľa §-u 6 tohto VZN.
2. Dotácie sú poskytované najmä do týchto oblastí:
a) KULTÚRA,
b) ŠPORT,
c) SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ OBLASŤ,
d) REGIONÁLNY ROZVOJ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
3. Oblasti v zmysle odseku 2 sú bližšie špecifikované v § 5 tohto VZN.
4. Dotácie nemožno použiť na:
a) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
b) honoráre, odmeny alebo mzdy a odvody organizátorov,
c) odpisy,
d) prevádzkové výdavky (energie) a režijné náklady nesúvisiace s predloženým
projektom
e) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
f) investície do nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (kapitálové výdavky)
g) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.
5. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

§5
Oblasti na poskytnutie dotácií
1. KULTÚRA:
Profesionálne, umelecké a amatérske aktivity a ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity s
prihliadnutím na:
a) históriu a tradíciu skupiny a záujmovo-umeleckého telesa,
b) výsledky ich celkovej činnosti,
c) význam a rozsah podujatí, ktorými napĺňajú kultúru v regióne,
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d) možnosti využitia pre rozvoj kultúry a kultúrnych aktivít v obci,
e) predpokladaný prínos a netradičnú formu uskutočnenia podujatia,
f) aktívna účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach usporiadaných obcou.
2. ŠPORT:
Telovýchova, šport a mládež a iné mládežnícke aktivity, s prihliadnutím na:
a) stav členskej základne,
b) výkonnostnú úroveň a dosiahnuté výsledky,
c) predpokladaný prínos a formy uskutočnenia podujatia,
d) rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-športových podujatí na území obce
Štiavnické Bane
3. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ OBLASŤ:
Zdravotníctvo a sociálne služby, charita s prihliadnutím na:
a) podporu aktivít zdravotne znevýhodnených občanov ako doplnkových foriem ich
liečenia,
b) podporu aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne
postihnutých a medzi rodinami navzájom,
c) podporu vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových
aktivít zdravotne postihnutých a seniorov
d) podporu preventívnych programov a projektov v oblasti zdravia a zdravotníckej osvety,
e) podporu osôb ohrozených sociálnym vylúčením a osôb sociálne vylúčených,
f) dotáciu zameranú na podporu aktivít humanitárnej a charitatívnej činnosti voči
obyvateľom obce,
5. REGIONÁLNY ROZVOJ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:
Aktivity na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, s prihliadnutím na:
a) rozvoj cestovného ruchu, turizmu
b) úprava a ochrana životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt.

§6
Zúčtovanie dotácií
1. Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového
obdobia, vždy najneskôr do 10. 12. príslušného kalendárneho roka, ak nie je v zmluve
určené inak.
2. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie
dotácie na schválený účel (podujatie, akciu, úlohu, činnosť):
a. výpisy z bankového účtu,
b. faktúry,
c. výdavkové pokladničné doklady
d. príjmové pokladničné doklady,
e. pokladničné bloky z elektronickej registračnej pokladne.
3. Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne alebo
použije túto dotáciu na iný účel ako bol určený v dohode o poskytnutí dotácie, je povinný
finančné prostriedky vrátiť na účet obce najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom v
dohode na zúčtovanie. Žiadosť takéhoto subjektu nebude v nasledujúcom roku
prerokovaná.
4. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti subjekt do rozpočtu obce
súčasne s vyúčtovaním dotácie.
5. Zúčtovanie nevyčerpanej dotácie v nižšej hodnote ako 3,- € (vrátane) sa nepožaduje.
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§7
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
- hlavný kontrolór
- poverení zamestnanci obecného úradu Štiavnické Bane

§8
Záverečné ustanovenia
1. Prílohami tohto nariadenia sú:
a) príloha č.1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie
b) príloha č.2 – Vyúčtovanie dotácie

Stanislav Neuschl
Starosta obce

S

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:
Dátum zvesenia z úradnej tabule:
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