Všeobecne záväzné nariadenie obce Bádice
č. 12/2008
o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení :
§1
Úvodné ustanovenia
Obec Bádice môže podľa tohto nariadenia a v nadväznosti na schválený rozpočet
obce na príslušný rok poskytnúť príspevky. Výška prostriedkov určených na
príspevky v jednotlivých oblastiach v zmysle tohto VZN je určená v rozpočte obce
v príslušných kapitolách.
VZN určuje podmienky poskytovania príspevkov na rozvoj miestnej kultúry,
zachovanie kultúrnych pamiatok, na podporu školstva, športu a ostatných
občianskych záujmových združení na území obce Bádice.
§2
Postup žiadania o dotáciu
Obec môže poskytnúť príspevok na rozvoj a podporu miestnej kultúry,
zachovanie kultúrnych pamiatok, na podporu školstva, športu a ostatných občianskych
záujmových združení na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby pôsobiacej na
území obce Bádice.
1.
Žiadať o poskytnutie dotácie možno na základe podmienok písomnou formou.
2.
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v 2 vyhotoveniach.
3.
Žiadosť sa doručuje :
a/ listom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na
odtlačku pečiatky pošty
b/ osobne v podateľni obecného úradu.
4.
Obsah žiadosti možno meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie
žiadosti.
5.
Žiadosť musí obsahovať :
-názov a účel poskytnutia príspevku,
- termín a miesto konania podujatia,
- presnú adresu žiadateľa, prípadne ďalších spoluorganizátorov,
- peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno v prípade priznania príspevok
poukázať,
- údaje o predpokladaných nákladoch na usporiadanie podujatia,
- v prípade, ak je žiadateľom nadácia, doloží žiadateľ k žiadosti doklad o
registrácii nadácie alebo záujmového združenia právnických osôb
/registračný list /.

§3
Posudzovanie žiadosti
Žiadosti na poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej kultúry, na podporu
športu, školstva, humanitnej činnosti, charitatívnej činnosti a ostatných občianskych
záujmových združení, na základe žiadostí právnickej a fyzickej osoby pôsobiacej na
území obce, posudzuje príslušná komisia podľa jednotlivých priorít a potrieb obce.
Žiadosti na podporu celoročnej činnosti žiadateľa treba odovzdať do 31. októbra
predchádzajúceho roka.
Žiadosti na podporu samostatných projektov a podujatí predkladajú žiadatelia
k 31. októbru predchádzajúceho roka. Komisia posúdi žiadosti na svojom najbližšom
pravidelnom zasadnutí.
O prejednaní žiadostí príslušnou komisiou mimo uvedené termíny rozhodne
starosta obce.
Návrh na poskytnutie dotácií predkladá príslušná komisia.:
a/ ako súčasť návrhu rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok,
b/ na schválenie obecnému zastupiteľstvu v priebehu rozpočtového roka pri dotáciách
vo výške 10000,- Sk a viac,
c/ na schválenie starostovi obce v priebehu rozpočtového roka pri dotáciách do 10000,Sk.
§4
Kritériá na poskytnutie príspevku
Pri posudzovaní žiadostí o príspevok z rozpočtu obce zohľadňujú príslušné
komisie najmä tieto základné kritériá :
Oblasť miestnej kultúry, športových aktivít, vzdelávania, školstva a záujmových
občianskych združení :
- vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti,
- podpora činnosti ochotníckych súborov,
- uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
- organizovanie festivalov, mládežníckych podujatí,
- reprezentácia obce formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,
- rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy,
- podpora športu,
- organizovanie športových súťaží,
- na netradičnú mimoškolskú činnosť a prácu s deťmi a mládežou na území obce,
- na etickú a mravnú výchovu mladej generácie.
§5
Vyrozumenie o poskytnutí dotácie
1. Poskytnutie dotácie bezodkladne oznámi písomne žiadateľovi príslušný pracovník
Obecného úradu.
2. Súčasťou vyrozumenia je návrh zmluvy.

§6
Zmluva o poskytnutí dotácie
1. Medzi obcou a žiadateľom sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce .
2. Zmluva obsahuje najmä :
a/ výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju obec poukáže na účet žiadateľa,
b/ účel použitia dotácie,
c/ podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou a v súlade
s účelom,
d/ povinnosť vrátiť obci poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý
bola poskytnutá,
e/ povinnosť vyúčtovať obci nakladanie s poskytnutou dotáciou do 60 dní od
splnenia účelu, na ktorý bola poskytnutá, najneskôr však do 31. januára
nasledujúceho rozpočtového roka,
f/ vymedzovanie spôsobu prezentácie obce ako podporovateľa akcie alebo okruhu
potrieb, na zabezpečenie ktorých sa dotácia poskytuje podľa charakteru akcie
alebo okruhu potrieb a možností žiadateľa,
g/ sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok
h/ ďalšie dohodnuté podmienky.
§7
Použitie a zúčtovanie dotácie
1. Žiadateľ je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.
2. Žiadateľ je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade
s podmienkami uvedenými v zmluve.
3. Dotáciu možno použiť do konca príslušného rozpočtového roka.
4. Žiadateľ, ktorý zúčtovanie nepredloží alebo použije dotáciu na iný účel ako bolo
dohodnuté v zmluve, je povinný ju bezodkladne vrátiť obci najneskôr však do 31.
januára nasledujúceho rozpočtového roka.
5. Starosta môže na žiadosť žiadateľa zmeniť termín zúčtovania dotácie.
§8
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Bádiciach dňa 11.04.2008 a nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho
vyvesení na úradnej tabuli obecného úradu.

Darina Čelináková
starostka obce
Vyvesené :
14.4.2008
Nadobúda účinnosť : 29.4.2008

Príloha č.1 VZN č. 12 /2008

Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Bádice v roku .................
1. Žiadateľ:
a) Názov organizácie, resp. inej právnickej osoby:
____________________________________________________________________
b) Sídlo a presná adresa žiadateľa, IČO , tel. č.:
_____________________________________________________________________
c) Bankové spojenie, číslo účtu:
_____________________________________________________________________
2. Názov podujatia:
________________________________________________________________________
3. Miesto a čas konania:
________________________________________________________________________
4. Usporiadateľ a spolu organizátori podujatia:
________________________________________________________________________
5. Zodpovedná osoba usporiadateľa tel. č. (meno a priezvisko, adresa)
________________________________________________________________________
6. Požadovaná čiastka ako dotácia
7. Význam podujatia pre obec Bádice
Dátum
___________________________
podpis a pečiatka žiadateľa

ZMLUVA
o poskytnutí dotácie
podľa platného VZN č. 12/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Článok 1
Účastníci dohody:
Poskytovateľ:

Obec Bádice
Obchodná 137
951 46 Bádice
Zastúpená: Darinou Čelinákovou – starostkou obce
IČO: 37869540
DIČ: 2021701484
Č.ú.: 0852557001/5600

Prijímateľ:

...................................................
.....................................................
....................................................
Zastúpené: ........................................
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK
Č.ú.:
Článok 2
Predmet zmluvy

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2 platného VZN č. 12./2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre
organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2008.
Pre prijímateľa bola pre rok 2008, v súlade s článkom 4 VZN č. 12./2008, schválená
dotácia vo výške .................... Sk, slovom ......................... korún slovenských.
Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na organizovanie kultúrneho podujatia
pod názvom : ..............................................................
Článok 4
Osobitné ustanovenia
4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi v článku 1 tejto zmluvy, do 5
dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.

4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní kultúrneho podujatia, na ktorú bola poskytnutá
účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 15.12.2008, odovzdať do
podateľne poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie
predloží prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa. V prípade nejasností pri
zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod.
4.1.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania kultúrneho podujatia, je prijímateľ povinný
v termíne do 15.12.2008 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa
a to na č.ú.: 0852557001/5600 vedeného v Dexia banka Slovensko a.s.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej po dve zostávajú
poskytovateľovi a po dve prijímateľovi.

V Bádiciach, dňa:...........................................

V Bádiciach, dňa ................................

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

