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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TURČEK 

ČÍSLO 5/2011 

 

ZO DŇA 13.12.2011 

 

O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE TURČEK 

 
 

Obec Turček podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa 

určuje postup pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce Turček, ktoré sú poskytované 

v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov z rozpočtu obce. 

 

 

Článok 2 

Predmet a zdroje dotácií 

 

(1) Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle tohto VZN sa vytvárajú v procese 

hospodárenia obce 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) Za podmienok stanovených týmto VZN môže obec poskytnúť dotácie z rozpočtu obce 

právnickým osobám, s výnimkou právnických osôb, ktorých je zakladateľom, obcí a VÚC 

fyzickým osobám – podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré 

a) majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo 

b)  pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo 

c) poskytujú služby obyvateľom obce, 

a to len na podporu 

- všeobecne pospešných služieb, 

- všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, 

- na podporu podnikania a zamestnanosti. 

(4) Poskytovanie dotácie nesmie zvyšovať dlh obce. 

(5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 
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Článok 3 

Dotácie 

 

§ 1 

Smerovanie dotácií 

 

(1) Dotácie sa prideľujú jednotlivým subjektom na základe nimi predloženej žiadosti podľa §3 

tohto VZN. 

(2) Dotácie sú nasmerované najmä do týchto oblastí: 

- profesionálne, umelecké a amatérske aktivity a ďalšie kultúrno – spoločenské aktivity, 

- telovýchova, šport a mládež, 

- rozvoj školstva a vzdelávania, 

- zdravotníctvo a sociálne služby, 

- charita, 

- ochrana a tvorba životného prostredia. 

 

§ 2 

Oblasti na poskytnutie dotácií 

 

(1) Profesionálne, umelecké a amatérske aktivity a ďalšie kultúrno – spoločenské aktivity, 

s dôrazom 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, 

d) možnosti využitia pre rozvoj kultúry a kultúrnych aktivít v obci, 

e) predpokladaný prínos a netradičnú formu uskutočnenia podujatia, 

f) prínos do národnej kultúry Slovákov a propagácie kultúrneho dedičstva, 

g) účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach usporiadaných obcou, 

h) reprezentáciu obce na spoločenských a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí 

(napr. v partnerských obciach). 

 

(2) Telovýchova, šport a mládež a iné aktivity mládežnických organizácií, s dôrazom na: 

a) stav členskej základne, 

b) výkonnostnú úroveň a dosiahnuté výsledky, 

c) spoluprácu s obcou Turček pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na území 

obce, 

d) predpokladaný prínos a formu uskutočnenia podujatia, 

e) rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-športových podujatí na území obce 

Turček, 

f) reprezentáciu obce doma i v zahraničí. 

 

(3) Rozvoj školstva a vzdelávania, s dôrazom na: 

a) realizáciu netradičných foriem vzdelávania, aplikáciu najnovších vedeckých 

poznatkov a metód projektovej aktivity, 

b) závažnosť podujatia zameraného na obsah, činnosti, resp. históriu inštitúcie, 

c) nevyhnutnosť realizácie projektu zameraného na skvalitnenie výučby a vzdelávania, 

d) predpokladaný prínos uskutočnenia podujatia, 

e) výmenné aktivity a reprezentáciu obce doma i v zahraničí (napr. partnerské obce). 

(4) Charita, s dôrazom na: 
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a) podporu aktivít zameraných na humanitárnu a charitatívnu činnosť voči obyvateľom 

obce, 

b) zvlášť zdôvodnenú dotáciu na podporu aktivít humanitárneho charakteru 

presahujúcich rámec obce Turček, 

c) priame humanitárne a charitatívne aktivity obce Turček (deti nezamestnaných, deti 

v detských domovoch, občania obce Turček v domovoch dôchodcov a podobne). 

 

(5) Zdravotníctvo a sociálne služby, s dôrazom na: 

a) podporu aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich 

liečenia, pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho a víkendového 

charakteru, 

b) podporu aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne 

postihnutých a medzi rodinami navzájom, 

c) podporu vytvárania zrdavého náhradného rodinného zázemia, najmä u detí bez 

rodičov, 

d) podpora vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových 

aktivít aktivít zdravotne postihnutých a detí bez rodičov, 

e) podpora preventívnych programov a projektov v oblasti zdravia a zdravotníckej 

osvety, včítane aktivít SČK, 

f) podporu osôb ohrozených sociálnym vylúčením a osôb sociálne vylúčených, 

 

(6) Ochrana a tvorba životného prostredia, s dôrazom na: 

a) predpokladaný vplyv na zlepšenie stavu životného prostredia, 

b) vzdelávanie v tejto oblasti 

 

 

§ 3 

Ţiadosť o poskytnutie dotácie 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácia sa predkladá na predpísanom tlačive OcÚ a musí obsahovať najmä: 

a) presnú identifikáciu žiadateľa – právnická osoba v súlade s označením v príslušnom registri 

(napr. obchodný register, živnostenský rewgister, register vedený krajským úradom, MV SR 

a pod.), 

b) bankové spojenie a číslo účtu (prefotený doklad o majiteľovi účtu), 

c) výšku požadovanej dotácie, predpokladané náklady na usporiadanie aktivity, termín a miesto 

jej konania, 

d) stručnú charakteristiku konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie s podrobnou kvantifikáciou 

nákladov a využitím finančných prostriedkov, 

e) prípadnú formu účasti obce na konkrétnej úlohe a akcií (napr. spoluorganizátor, záštita,čestný 

hosť a pod.), 

f) prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce – uviesť materiály, v ktorých bude uvedený 

text: “podujatie/akciu“ finančné podporila obec Turček (napr. v bulletinoch, v médiách, na 

výzdobe a pod.), 

g) odôvodnenie žiadosti, 

h) prehlásenie právnickej osoby o tom, že nemá voči obci žiadne záväzky 

ch) výpis  z  obchodného  registra,  prípadne  živnostenského  oprávnenia  alebo  zriaďovateľskú  

 listinu a stanovy spoločnosti resp. združenia, 

      i)   meno priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby. 

 

§ 4 
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Postup pri rozdeľovaní dotácií z rozpočtu obce 

 

(1) Obecný úrad v Turčeku (ďalej len OcÚ) v zmysle tohoto VZN zverejní obvyklým spôsobom 

(úradná tabuľa, internetová stránka, noviny) možnosť získania dotácie z rozpočtu obce, ktorú 

aktualizuje minimálne 30 dní pred termínom prijatia žiadosti, prípadne pri inej dôležitej 

zmene stanovených podmienok. 

(2) Žiadosti podávajú žiadatelia Obci Turček prostredníctvom podateľne OcÚ a zároveň 

prostredníctvom e-mailu (obecnyuradturcek@stonline.sk)  v termínoch do 31. januára, do 

31. mája, a do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, v ktorom o poskytnutie 

dotácie žiadajú. Vo výnimočných prípadoch (napr. sociálna oblasť) možno o dotáciu 

požiadať aj mimo vyhradených termínov. 

(3) Zapisovatelia komisií OZ posúdia úplnosť predložených žiadosti a v prípade, že žiadosť nie 

je úplná, vyzvú žiadateľa, aby ju v stanovenej lehote doplnil. V rámci posudzovania žiadosti 

predsedovia (zapisovatelia) komisií zisťujú aj skutočnosť, či obec neeviduje pohľadávky voči 

žiadateľovi k termínu podania žiadosti. V prípade, že obec eviduje voči žiadateľovi 

pohľadávky, o žiadosti nebude rozhodované. 

(4) Pri posudzovaní žiadosti a navrhovaní výšky a účelu dotácie sa prihliada na hospodárnosť 

a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. 

(5) Po schválení dotácie spracuje zapisovateľ príslušnej komisie dohodu o poskytnutí dotácie 

medzi subjektom, ktorému bola schválená dotácia a Obcou Turček a predloží ju na podpis 

statutárnemu zástupcovi Obce Turček. Dohoda musí obsahovať ustanovenie, že Obec Turček 

si vyhradzuje právo kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti využitia ňou 

poskytnutých prostriedkov. 

(6) Po podpísaní Dohody štatutárom obce a jej doručení ekonómke obce táto zabezpečí prevod 

stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa, alebo vyplatí v hotovosti v pokladni obecného 

úradu. 

 

 

§ 5 

Kompetencie pri schvaľovaní dotácií 

 

(1) V prípade súhlasného stanoviska príslušnej komisie táto predkladá návrh na schválenie 

dotácie. O pridelení dotácie s konečnou platnosťou rozhoduje: 

a) právnickej osobe: 

- v sume do 50,- EUR starosta obce, 

- v sume nad 50,- EUR OZ. 

b) fyzickej osobe: 

- v sume do 33,- EUR starosta obce 

- v sume nad 33,- EUR OZ 

(2) Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku tej istej právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe – podnikateľovi maximálne dvakrát, s výnimkou poskytovania dotácie podľa 

§ 7, 8 tohto VZN. 

 

 

§ 6 

Prerokovanie ţiadosti a spracovanie návrhov na poskytnutie dotácie 

 

Žiadosti o poskytnutie dotácie prerokúvajú príslušné komisie OZ nasledovne: 

(1) Žiadosti o dotácie v oblasti profesionálnych, umeleckých a amatérskych aktivít a ďalších 

kultúrno – spoločenských aktivít ako aj v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania, a tiež 

mailto:obecnyuradturcek@stonline.sk
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žiadosti o dotáciu v oblasti telovýchovy, športu a mládeže prerokúva Komisia kultúry, 

školstva, mládeže a športu. 

(2) Žiadosti o dotáciu v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb ale aj v oblasti charity 

prerokúva Sociálno-zdravotná komisia. 

(3) Žiadosti o dotáciu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia prerokúva Komisia pre 

životné prostredie a verejný poriadok. 

 

 

§ 7 

Mimoriadne dotácie z rozpočtu obce 

 

OZ v odôvodnených prípadoch a v prípade ak mu to umožňuje schválený rozpočet obce, môže 

schváliť mimoriadnu dotáciu pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá bude 

adresne vyčlenená v rozpočte obce. O výške mimoriadnej dotácie rozhodne OZ na základe žiadosti 

subjektu až po jej posúdení a doporučení príslušnou komisiou OZ a ekonomickou komisiou. 

Mimoriadna dotácia bude poskytnutá na základe dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

v súlade s podmienkami tohto VZN. 

 

 

§ 8 

Dotácie poskytované zo zvláštnych výdajov starostu 

 

(1) Starosta obce v odôvodnených prípadoch a v prípade ak mu to umožňuje schválený rozpočet 

obce môže schváliť mimoriadnu dotáciu na zvláštne výdaje v oblasti kultúry, mládeže 

a športu o ktorých rozhoduje na základe žiadosti jednotlivých subjektov. Starosta môže 

rozhodnúť o poskytnutí dotácie maximálne vo výške 50,- EUR pre jeden subjekt v rámci 

príslušného kalendárneho roka. Dotácia môže byť poskytnutá na základe písomnej dohody 

a poskytnutí dotácie, v ktorej je stanovený konkrétny účel použitia finančných prostriedkov. 

(2) V prípade rozhodnutia o poskytnutí dotácie zo zvláštnych výdajov starostu neplatí § 4, 5 

tohto VZN. 

 

 

§ 9 

Zúčtovanie dotácií 

 

(1) Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového obdobia, 

vždy najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

(2) Prijímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov na 

predpísanom tlačive v termíne stanovenom v dohode o poskytnutí dotácie. 

(3) Podujatia usporiadané v mesiaci december je subjekt povinný zúčtovať najneskôr do 31.12.  

príslušného roka. 

(4) Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie 

na schválený účel (podujatie, akciu, úlohu) a výpisy z bankového účtu resp. pokladničné 

doklady, ktoré budú na origináloch označené pečiatkou obce a podpisom zodpovedného 

pracovníka, ktorý doklad zúčtuje. 

(5) 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 dotáciu 

vrátiť na účet obce najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom v dohode na zúčtovanie 

Žiadosť takéhoto subjektu nebude v nasledujúcom roku prerokovaná. 
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(6) Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti subjekt do rozpočtu obce 

súčasne s vyúčtovaním dotácie. 

(7) Zúčtovanie dotácií predkladá prijímateľ dotácie ekonómke OcÚ, ktorá zabezpečí kontrolu 

využitia finančných prostriedkov. 

 

Článok 4  

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2008 o poskytovaní verejnej podpory – 

dotácií, grantov a príspevkov z rozpočtu obce Turček schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Turčeku dňa 12.12.2007. 

(2) Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 60/2011 zo dňa 13.12.2011. 

(3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15-tym 

dňom po vyvesení VZN na úradnej tabuli obce – dňa 1.1.2012. 

(4) Súčasťou tohto VZN sú prílohy: 

a) žiadosť o pridelenie dotácie, 

b) zúčtovanie dotácie. 

 

 

 

 

 

 

         Oľga Wagnerová 

            starostka obce 
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ŢIADOSŤ O DOTÁCIU OBCE TURČEK 
 

A) DÁTUM PRIJATIA ŢIADOSTI:  B) OBLASŤ PROJEKTU: 

            a.   Umelecké a kultúrno-spoločenské aktivity 

     .......................................................        b.   školstvo a vzdelávanie 

            c.   šport a telovýchova 

            d.   zdravotníctvo a sociálne sluţby 

            e.   charita 

            f.   ţivotné prostredie 

 

Obecný úrad Turček 

038 48  Turček 

tel.: +421 43 495 65 60 

fax.: +421 43 495 65 60 

email: obecnyuradturcek@stonline.sk 
 

 

1. Názov projektu: 

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

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

 

    1.1. Ţiadateľ – meno ţiadateľa (fyzická osoba, podnikateľ) alebo názov právnickej osoby: 

 1.1.1. Meno, obchodné meno: ........................................................................................................................... 

 1.1.2. Sídlo, bydlisko:  ........................................................................................................................... 

 1.1.3. IČO/DIČ:  ........................................................................................................................... 

 1.1.4. Registrácia:  ........................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................... 
 1.1.5. Konajúca osoba:  ........................................................................................................................... 

 1.1.6. Bankové spojenie: ........................................................................................................................... 

  smerový kód:  ................................................................ 

  číslo účtu:  ................................................................ 

 1.1.7. Telefón, fax, e-mail: ................................. .................................... ...................................... 

 1.1.8. Dátum poslednej žiadosti 

  o dotáciu z obce:  ................................................................ 

 

     1.2. Koordinátor projektu: 

 1.2.1. Meno, obcodné meno: ........................................................................................................................... 

 1.2.2. Sídlo, bydlisko:  ........................................................................................................................... 
 1.1.3. Telefón, fax, e-mail: ................................. .................................... ...................................... 

 

2. Cieľ projektu, popis projektu, časový harmonogram (krátka charakteristika): 

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

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

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

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

 

3. Cieľové skupiny, resp. skupiny, ktoré budú mať z projektu úţitok: 

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

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

 

4. Doteraz realizované aktivity, projekty (ak sú): 

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

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

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

 

5. Rozpočet projektu: 

 Poţadovaná suma od obce: ................................................................ 
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 Vlastné prostriedky:  ................................................................ 

 Prostriedky z iných zdrojov: ................................................................ 

     5.1. Rozpis rozpočtu: 

 5.1.1. Položka: ............................................................. Jedn.cena: ...................... Celková cena: ............................ 

 5.1.2. Položka: ............................................................. Jedn.cena: ...................... Celková cena: ............................ 

 5.1.3. Položka: ............................................................. Jedn.cena: ...................... Celková cena: ............. ............... 

 5.1.4. Položka: ............................................................. Jedn.cena: ...................... Celková cena: ............................ 

 5.1.5. Položka: ............................................................. Jedn.cena: ...................... Celková cena: ............................ 

 5.1.6. Položka: ............................................................. Jedn.cena: ...................... Celková cena: ............................ 
 5.1.7. Položka: ............................................................. Jedn.cena: ...................... Celková cena: ............................ 

 5.1.8. Položka: ............................................................. Jedn.cena: ...................... Celková cena: ............................ 

 S P O L U :                                                                                                                                     ............................ 

 

6. Prehlásenie 
Prehlasujem, že všetky uvedené informácie vyplnené v žiadosti sú pravdivé. Zároveň potvrdzujem, že som sa podrobne 

oboznámil (a) s VZN o dotáciach z rozpočtu obce a akceptujem jeho pravidlá a podmienky i povinnosti, ktoré z neho 

vyplývajú. 

 

V ................................... dňa .............................. 

 
 

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

         Pečiatka a podpis žiadateľa 

 

 

 

Prerokované príslušnou komisiou dňa: ................................................ 

 

 

Odporúča – neodporúča schváliť* 

 
 

 

 

Schválené dňa: ............................................ 

 

 a) starostom obce   b) obecným zastupiteľstvom 

 

 

 

Podpis starostu obce: ....................................................... 

 

 
 

 

Vyúčtované dokladmi dňa: .............................................. 

 

 

Oprávnenosť vynaložených financií odsúhlasil (a):  

 

 

 

 

 
 

 
* nehodiace sa preškrtnúť 
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OBEC TURČEK 

 

Obecný úrad Turček, 038 48  Turček, tel.: +421 43 495 65 60, fax.: +421 43 495 65 60 

email: obecnyuradturcek@stonline.sk 

 

 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Turček 
 

Dotácia bola poskytnutá: (podčiarknite): 

1. Komisou kultúry, školstva, mládeže a športu 

2. Sociálno-zdravotnou komisiou 

3. Komisiou pre životné prostredie a verejný poriadok 

4. Z prostriedkov starostu obce 

5. Mimoriadna dotácia z rozpočtu obce 

 

 

Príjemca dotácie – obchodné meno, názov  ............................................................................................... 
Adresa       ............................................................................................... 

IČO       ............................................................................................... 

Štatutárny zástupca     ............................................................................................... 

 

Názov podujatia/akcie     ............................................................................................... 

 

Výška dotácie poskytnutej obcou    ............................................................................................... 

 

Účel pouţitia dotácie (v súlade so zmluvou 

o poskytnutí dotácie)     ............................................................................................... 

 

Stručná informácia o realizácii podujatia/akcie 
(priložte na samostatnom liste)    ............................................................................................... 

 

 

Finančné vyhodnotenie projektu: 

 

Skutočné príjmy – z toho:    Skutočné výdavky: 

Vlastné príjmy ................................................................... ............................................................................................... 

Dotácia od obce ................................................................... ............................................................................................... 

Sponzorské a iné  .................................................................. ............................................................................................... 

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

 
PRÍJMY SPOLU: .................................................... VÝDAVKY SPOLU: .................................................... 

 

 

 

Miesto a dátum: V Turčeku dňa .............................. 

 

 

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

        Podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka 

 

 

 

Povinné prílohy k zúčtovaniu: 

Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení: 

por. č., názov dokladu, suma, poznámka. K Prehľadu musia byť doložené kópie dokladov (účtenky, faktúry a výpismi 

z účtu alebo pokladničnými dokladmi preukazujúcimi čerpanie dotácie na schválený účel, ktoré obec opatrí pečiatkou 

a podpisom zúčtujúcej osoby). 
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Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagačné materiály – programy, pozvánky, výstrižky z tlače 

a pod.) 


