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Návrh VZN zverejnený dňa : 31.08.2010
VZN zverejnené dňa : 20.09.2010
VZN nadobúda účinnosť dňa : 05.10.2010

Mesto Strážske na základe ustanovenia § 6 a § 11 písm. g ) Zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 ods.2 a 4 Zákona č. 583/2004
Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5 / 2010
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
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l. Všeobecná časť
Článok l
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie ) ustanovuje podmienky pre poskytovanie
dotácií z rozpočtu mesta, vymedzuje okruh subjektov, ktorým možno dotáciu poskytnúť a upravuje postup
pri poskytovaní a vyúčtovaní dotácií.
Článok 2
1. Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto a to
na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta.
2. Právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je mesto a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo
alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosti na území mesta, alebo
poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytovať dotácie len na podporu všeobecne
prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
Článok 3
Mesto Strážske môže v nadväznosti na schválený rozpočet na príslušný rok poskytnúť dotácie
predovšetkým na nasledovné účely:
- na rozvoj a podporu miestnej kultúry, cirkvi, zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok a
pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, humanitnej a charitatívnej
činnosti,
- na zlepšenie kvality životného prostredia v meste,
- na rozvoj a podporu podnikateľskej činnosti a zamestnanosti v meste.
Príjemca dotácie je povinný podieľať sa na spolufinancovaní projektu do výšky min. 10 %.
Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciam.
Článok 4
Dotácie možno poskytnúť žiadateľom, pokiaľ
- nie sú v likvidácii alebo v konkurznom konaní
- nie sú dlžníkmi voči mestu a mestom zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.
Článok 5
Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti na predpísanom formulári – Príloha č. 1.
Žiadosť o poskytnutie dotácie, musí obsahovať:
- obchodné meno, názov žiadateľa
- právnu formu
- meno a priezvisko štatutárneho zástupcu organizácie
- adresu žiadateľa
- tel., fax, e-mail, webovú stránku
- názov projektu
- miesto, dátum, čas realizácie
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- autora projektu
- odborného garanta za realizáciu projektu
- bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa
- IČO
- požadovanú výšku dotácie
- celkové náklady na projekt
- spoluorganizátorov
Žiadateľ k žiadosti priloží doklady potvrdzujúce skutočnosti uvedené v žiadosti. V prípade, ak je
žiadateľom právnická osoba doloží doklad o svojom vzniku /registrácii/. Žiadosť sa predkladá na tlačive
podľa prílohy č. l tohto VZN.
Článok 6

Posudzovanie žiadostí je v úlohách stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve a na základe ich
odporučenia rozhodne o pridelení dotácie:
a ) primátor mesta v rámci jemu vyčleneného objemu finančných prostriedkov podľa článku 9
jednorazovo do maximálnej výšky dotácie 160 €.
b ) mestské zastupiteľstvo v rámci jemu vyčleneného objemu finančných prostriedkov podľa článku 9 nad
160 €.
Dotáciu možno poskytnúť v jednom kalendárnom roku pre jedného žiadateľa iba raz.
V mimoriadnych prípadoch hodných osobitného zreteľa možno dotáciu poskytnúť dvakrát v roku pre
jedného žiadateľa.
Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladajú do 31.10. príslušného kalendárneho roka na nasledujúci rok.
V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch právnická osoba a fyzická osoba, podnikateľ môže podať
žiadosť aj v inom termíne.
Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť na sekretariáte MsÚ.
Článok 7
Po schválení dotácie uzavrie mesto so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať
písomnú formu. Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať:
-

výšku schválenej dotácie
účel použitia dotácie podľa žiadosti a schváleného projektu
miesto a dátum začatia a ukončenia projektu
oprávnenie mesta vykonať u príjemcu dotácie kontrolu použitia poskytnutých finančných
prostriedkov
záväzok žiadateľa, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú použité na nákup alkoholických
nápojov a tabakových výrobkov a odmeny
záväzok žiadateľa vrátiť v prípade nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok poskytnutú
dotáciu mestu.
termín a spôsob vyúčtovania dotácie
termín a spôsob vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov
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Ak právnická osoba a fyzická osoba- podnikateľ nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, ďalšiu
dotáciu mesto môže poskytnúť tejto osobe, len ak uplynulo najmenej 2 roky po skončení roka, v ktorom
bola dotácia poskytnutá.
Mesto poskytne dotáciu žiadateľovi do 15 dní odo dňa podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie.
Článok 8
Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta k 31.12. príslušného roka.
1/Ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie je povinný žiadateľ vykonať písomne na základe účtovných
dokladov potvrdzujúcich použitie dotácie na stanovený účel. Vyúčtovanie dotácie predloží žiadateľ na
tlačive podľa Prílohy č. 2 ekonomickému odd. MsÚ v termíne stanovenom do 15.01. Súčasťou
vyúčtovania sú fotokópie účtovných dokladov/ kópie faktúr, pokladničných dokladov, výpisov z účtu,
atď./
2/ V prípade nedodržania stanovených termínov vyúčtovania je žiadateľ povinný poskytnutú dotáciu
vrátiť na účet mesta do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka.
3/Mesto a ním poverení zamestnanci vykonávajú kontrolu dodržiavania stanoveného účelu a efektívnosti
poskytnutej dotácie.
Článok 9
V rámci rozpočtu Mestské zastupiteľstvo každoročne stanovuje rozsah finančných prostriedkov určených
pre dotácie. Ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta a sú nenárokovateľné. Celkový objem
stanovenej ročnej sumy sa delí kľúčom:
-20% z celkovej sumy pre primátora mesta na použitie podľa článku 6 bod a)
-80% z celkovej sumy pre Mestské zastupiteľstvo na použitie podľa článku 6 bod b)
II. Osobitná časť
1. oddiel
Dotácie na rozvoj miestnej kultúry, cirkvi, zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok a
pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, humanitnej a
charitatívnej činnosti
Článok 10
Kritériá na poskytnutie dotácií
Pri posudzovaní žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta zohľadňujú príslušné komisie najmä tieto základné
kritériá:
Oblasť miestnej kultúry:
- podporu a rozvoj záujmovej, umeleckej činnosti rôzneho zamerania a estetickej výchovy,
- činnosti ochotníckych súborov,
- uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
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- organizovanie detských a mládežníckych podujatí, festivalov,
- prezentácia mesta formou literárnej, publikačnej, výtvarnej, hudobnej a výstavníckej činnosti,
- na obnovu kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR ako aj ďalších
pamätihodností nachádzajúcich sa na území mesta,
- podujatia masového charakteru na úseku kultúry organizované v meste,
- zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry.
Oblasť športových aktivít:
- reprezentácia mesta v rôznych športových odvetviach,
- rozvoj masovej a rekreačnej telovýchovy,
- rozvoj mládežníckeho športu,
- organizovanie športových súťaží v meste,
- vo výnimočných odôvodnených prípadoch na prevádzkové účely.
Oblasť vzdelávania a školstva:
- na mimoškolskú činnosť a prácu s deťmi a mládežou na úrovni materských, základných, stredných škôl
pôsobiacich na území mesta, vrátane Centra voľného času mládeže, etickú, mravnú, vzdelávaciu činnosť a každú
činnosť podporujúcu rozvoj osobnosti detí a mládeže,
- účasť talentovaných detí na súťažiach a reprezentácii mesta a ďalší rozvoj talentov.
Oblasť zdravotníctva:
- na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom,
- na zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky postihnutých občanov, ktorým sa neposkytuje príspevok z iných
finančných zdrojov /napr. fondu zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, sociálneho zabezpečenia - vo
výnimočných a odôvodnených prípadoch na prevádzkové účely zdravotníckych zariadení/.
Oblasť sociálnych služieb, humanitnej a charitatívnej činnosti:
- na činnosť nadácii , záujmových združení
- právnických osôb a iných subjektov vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť
na území mesta,
- na podporu masových podujatí pre postihnuté deti a mládež,
- na podporu činnosti organizovaných pre deti zo sociálne slabších rodín,
- odstraňovanie architektonických bariér,
- na podporu komunitných a sociálnych služieb.

2. oddiel
Dotácie na zlepšenie kvality životného prostredia v meste
Článok 11
Kritériá na poskytovanie dotácií
Pri rozdeľovaní dotácií sa berie zreteľ na význam podporovanej inštitúcie a jej aktivity z hľadiska mesta.
Podporovať sa budú projekty a akcie, najmä ktoré:
- podieľajú sa na zlepšení momentálneho stavu z hľadiska riešenia odpadov v meste a jeho separácie,
- budú zabezpečovať ochranu zdrojov vody,
- budú sa viditeľne podieľať na zlepšení kvality zelene a jej funkcii.

3. oddiel
Dotácie na rozvoj a podporu podnikateľskej činnosti v meste
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Článok 12
Kritériá na poskytnutie dotácií
Na rozvoj a podporu podnikateľskej činnosti v meste možno poskytnúť dotáciu len v prípade, ak MsZ
rozhodne, že ide o verejný záujem.
Komisia pri posudzovaní žiadostí o dotáciu zohľadňuje najmä tieto kritériá:
- celkový podnikateľský zámer,
- nedostatkové druhy služieb,
- počet vytvorených pracovných miest,
- vplyv na životné prostredie.
III. Záverečné ustanovenia
Článok 13
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2010 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Strážskom dňa
16.09.2010 uznesením č. 178/2010.
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení.
Nadobudnutím účinnosti sa ruší VZN č. 2/2005, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 122/2005 na
zasadnutí MsZ dňa 27.01.2005, vrátane jeho dodatku.

V Strážskom dňa : 20.09.2010

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta
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MESTO STRÁŽSKE -

Príloha č. 1
MESTSKÝ ÚRAD, Nám. A Dubčeka 300, 07222 Strážske

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA STRÁŽSKE
v zmysle VZN č. 5/2010 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Strážske - na rok .............
Žiadateľ – obchodné meno, názov:
Právna forma:

Štatutárny zástupca organizácie
(meno, priezvisko):
Adresa žiadateľa:

Tel., fax, e-mail:
Webová stránka:
Názov projektu:

Miesto, dátum a čas realizácie:
Autor projektu:
Odborný garant za realizáciu projektu:
Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:
IČO:
Požadovaná výška dotácie od mesta v € :
Celkové náklady na projekt v € :
Spoluorganizátori:
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Poskytnutá dotácia od mesta Strážske v predchádzajúcom období:

Rok

Výška dotácie

Miesto a dátum:
pečiatka organizácie

Podpis štatutárneho zástupcu

Povinné prílohy k žiadosti:
- Fotokópia dokladu o registrácii: /stanovy, zriaďovacia listina a pod. /
- Fotokópia potvrdenia Štatistického úradu o pridelení IČO
Potvrdenie, že žiadateľ nemá nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch z nájmu alebo služieb
poskytovaných mestom
1. POPIS PROJEKTU:

2.

Cieľ projektu

3. Cieľová skupina

4. Predpokladaný počet účastníkov

5. Popis realizácie, obsah

6. Prínos projektu
7. Miesto, začiatok a koniec realizácie /dátum a čas/
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2. ROZPOČET: (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov na projekt spracujte podľa
vzoru):

Výdavky

Suma v €

(na akú položku a koľko budete potrebovať na projekt)
Položka:

SPOLU VÝDAVKY:
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3. ZDROJE FINANCOVANIA
(spracujte v nasledovnom členení):

Vlastné zdroje:
Dotácia požadovaná od mesta Strážske:
Sponzorské a iné:
SPOLU PRÍJMY:

...........................................
Podpis štatutárneho zástupcu
a pečiatka organizácie
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Príloha č. 2

MESTO STRÁŽSKE - MESTSKÝ ÚRAD, Nám. A Dubčeka 300, 072 22 Strážske

VYÚČTOVANIE
poskytnutej dotácie v zmysle VZN č. 5/2010 v roku ...........

predkladá

Názov organizácie: ..........................................................................................................................................
/Adresa/
...............................................................................................................................

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: .........................................................................................................
Názov projektu /Účel použitia/ :
.................................................................................................................................................................................

Výška poskytnutej dotácie ..............................................................................................................................
Spoluúčasť vo výške 10 % z poskytnutej dotácie …...........................................................
Celková vyúčtovaná čiastka ….................................................................................................
Miesto, začiatok a koniec realizácie projektu /dátum a čas/ …............................................

…...................................................................................................................................................
Stručné zhodnotenie projektu:

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

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

12

Výtlačok č. 1

Vyúčtovanie /Prehľad nákladov podľa účtovných dokladov/
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Kópie účtovných dokladov ....................... ks

V Strážskom ........................................

..............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
a pečiatka organizácie
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Mesto Strážske
vydáva

Dodatok č. 1
K všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2010
o podmienkach poskytovania dotácií fyzickým
a právnickým osobám.

Návrh VZN zverejnený dňa 15. 8. 2012.
VZN schválené dňa 6.9.2012 uznesením č. 194/2012
VZN zverejnené dňa 20.9.2012
VZN zvesené z úradnej tabule dňa

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom sa v súlade s § 11 ods.4 písmeno g ) zákona č. 369/1991 Zb. uznieslo na
tomto dodatku:
Znenie VZN č.5/2010 o podmienkach poskytovania dotácií fyzickým a právnickým osobám.
na území mesta Strážske sa mení a doplna takto:
Čl. 4, doplniť text: „Dotácia sa nesmie použiť na nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov a na odmeny
pre členov klubov, oddielov, združení, organizácií, spolkov a pod.“
Čl. 7 posledná veta: „Mesto poskytne dotáciu žiadateľovi do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
o poskytnutí dotácie.“
Čl. 8, bod 3, veta sa dopĺňa: „.....dotácie a správnosti vyúčtovania v súlade s platnou legislatívou(napr. zákon
o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách...) do 15.02.
Čl. 8, nový bod 4: „Dotáciu poskytnutú na jednorazovú akciu je žiadateľ povinný vyúčtovať a predložiť na MsÚ do
30 dní od jej skončenia.“
Príloha č. 2, piata položka: Spoluúčasť na projekte vo výške

Tento dodatok č. 1 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 194/2012 na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva dňa 6.9.2012.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

V Strážskom 19.9.2012

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

