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§ 1 

Predmet úpravy 

(1) Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok 

pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Kolonica. 

(2) Obec Kolonica môže poskytovať dotácie v súlade s týmto VZN a v súlade s § 7 zákona NR SR 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na podporu všeobecne prospešných služieb, 

všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 

a zamestnanosti. 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

(1) Dotáciou sú nenávratné finančné prostriedky, ktoré môže obec poskytovať subjektom 

uvedeným v § 3 tohto VZN, z vlastných príjmov obce, a to na konkrétnu akciu, úlohu alebo 

účel použitia vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. 

(2) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno 

zvýšiť celkový dlh obce 1. 

(3) Finančné prostriedky na poskytovanie dotácií obec rozpočtuje v rozpočte obce na príslušný 

rozpočtový rok na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov2. 

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

hospodárenia obce z vlastných príjmov obce.  

(5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.  

 

§ 3 

Vymedzenie oprávnených žiadateľov 

(1) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie 

a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo 

verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
3
, 

b) 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 ich území4,  

c) právnickým osobám neuvedeným v písm. a) a b) a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí 

majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na 

území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, na podporu všeobecne prospešných 

                                                          
1 § 7 ods. 6 druhá veta zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2 § 7 ods. 6 prvá veta zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

3 § 7 ods. 2 prvá veta zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

4 § 7 ods. 2 druhá veta zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 

a zamestnanosti5, a to najmä 

 neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby registrovaným 

podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, 

 občianskym združeniam registrovaným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov, 

 nadáciám registrovaným podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 

 neinvestičným fondom registrovaným podľa zákona NR SR č. 147/1997 Z. z. 

o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

 záujmovým združeniam právnických osôb, 

 účelovým zariadeniam cirkví a náboženských spoločností. 

(2) Dotácie sa neposkytujú: 

 politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám, ich koalíciám, 

 žiadateľom, ktorí v čase podania žiadosti majú vo vzťahu k obci nesplnené záväzky po 

lehote splatnosti, 

 žiadateľom, ktorí nepredložili správne a úplné vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

v predchádzajúcom období, 

 žiadateľom, ktorí uviedli v predchádzajúcom období v žiadosti, prípadne v jej prílohách 

nepravdivé údaje. 

(3) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa ods. (1) písm. c) 

možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc 

a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
6
. 

 

§ 4 

Predkladanie a posudzovanie žiadostí o dotáciu a ich zúčtovanie 

(1) Žiadosť o dotáciu prekladá žiadateľ na obecný úrad v termíne najneskôr do 1. 11. rozpočtového 

roka, ktorý predchádza roku, na ktorý má byť dotácia poskytnutá. Ak obecné zastupiteľstvo 

posúdi v priebehu roka žiadosť ako mimoriadne dôležitú, môže byť žiadosť predložená aj 

v inom termíne a obecné zastupiteľstvo môže dotáciu schváliť pri zmene rozpočtu v bežnom 

roku. 

(2) V žiadosti musí byť uvedená konkrétna akcia, úloha alebo účel použitia, na ktorý má byť 

dotácia poskytnutá. Dotácia sa poskytuje na príslušný kalendárny rok. Súčasťou žiadosti je 

doklad o zriadení účtu v banke a doklad preukazujúci skutočnosť, kto koná v mene žiadateľa. 

                                                          
5 § 7 ods. 4 zákona  NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

6 § 7 ods. 7 zákona  NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



(3) Po posúdení predložených žiadostí poslancami obecného zastupiteľstva so zreteľom na 

opodstatnenosť a primeranosť požadovaných finančných prostriedkov s cieľom naplnenia 

účelu, spoločenskej potreby a verejného záujmu a výšku finančných možností obce, budú 

dotácie zapracované do rozpočtu obce, prípade jeho zmien. 

(4) Na každú schválenú dotáciu uzatvorí obec s príjemcom dotácie Zmluvu o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu obce Kolonica. 

(5) Schválené dotácie poskytuje obec prevodom na účet žiadateľa alebo v hotovosti z pokladne vo 

viacerých splátkach podľa potrieb žiadateľa a v súlade s finančnými možnosťami obce. Pred 

každým poskytnutím splátky je žiadateľ povinný zúčtovať predchádzajúcu splátku. 

(6) Príjemca je povinný použiť poskytnutú dotáciu a predložiť zúčtovanie poskytnutej dotácie 

najneskôr do 31. 12. kalendárneho roka, na ktorý bola dotácia poskytnutá. Týmto nie je 

dotknutá povinnosť zúčtovania každej poskytnutej splátky podľa predchádzajúceho odstavca. 

(7) Nevyčerpanú dotáciu alebo dotáciu, ktorú príjemca použije v rozpore so stanoveným účelom 

alebo týmto VZN, je povinný poukázať späť na účet obce, z ktorého mu bola dotácia 

poskytnutá, najneskôr spolu so zúčtovaním alebo do 31. 12. kalendárneho roka, na ktorý mu 

bola dotácia poskytnutá. 

(8) Zúčtovanie obsahuje kópie všetkých účtovných dokladov, ktoré sa viažu k poskytnutým 

finančným prostriedkom, predovšetkým výdavkové a príjmové doklady, zmluvy, faktúry, 

objednávky, dodacie listy, cestovné príkazy, výpisy z bankových účtov. Účtovné doklady 

musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Ak si to vecná povaha účtovných dokladov vyžaduje je potrebné, 

aby účtovné doklady boli podložené prezenčnými listinami, dodacími listami, preberacími 

protokolmi, fotografiami, článkami z médií a pod. Súčasťou zúčtovania je aj čestné prehlásenie, 

že kópie účtovným dokladov sa zhodujú s originálmi. 

 

§ 5 

Sankcie 

Poskytnuté dotácie sa považujú za verejné prostriedky. Nedodržanie povinností 

vyplývajúcich z tohto VZN a považuje za porušenie finančnej disciplíny. Sankcie za porušenie 

finančnej disciplíny upravuje § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

§ 6 

Kontrola 

 Kontrolu dodržiavania tohto VZN, ako aj kontrolu osôb, ktorým boli poskytnuté dotácie 

z rozpočtu obce v rozsahu nakladania s tými prostriedkami vykonáva hlavný kontrolór v súlade so 

zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie 

 Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 08. 2019. 

 

          Matúš Leňo 

          starosta obce 


