
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice
č. 4/2009 z 12.10.2009

o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým 
a fyzickým osobám, združeniam a spoločenským organizáciám na území obce Ľubotice

Obec Ľubotice v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov  a podľa  ustanovenia  §  7  ods.  2  a  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 v y d á v a   t o t o  v š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obec vydáva toho nariadenie v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob 
života  a  práce  obyvateľov  obce,  chrániť  životné  prostredie,  ako  aj  utvárať  podmienky  na 
zabezpečovanie  zdravotnej  starostlivosti,  vzdelávania,  kultúry,  osvetovej  činnosti,  záujmovej 
umeleckej činnosti, duchovnej obnovy, telesnej kultúry a športu.

(2) Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri  poskytovaní dotácií  a návratných finančných 
výpomocí jednotlivým subjektom v súlade s platnou právnou úpravou.

(3)  Dotácie  a  návratné  finančné výpomoci  môžu byť  poskytované z rozpočtu obce právnickým 
osobám a fyzickým osobám podnikateľom, združeniam a spoločenským organizáciám, ktoré majú 
pôsobnosť  alebo  trvalý  pobyt  na  území  obce.  Poskytovanie  dotácií  a  návratných  finančných 
výpomocí je viazané na preukázanie opodstatnenosti takéhoto poskytnutia.

PRVÁ ČASŤ
Poskytovanie dotácií a finančných výpomocí

Čl. 2
Všeobecné podmienky

Dotácie a návratné finančné výpomoci možno poskytnúť hore uvedeným subjektom – fyzickým 
osobám podnikateľom aj právnickým osobám, pokiaľ:

• nie sú v likvidácii, 
• alebo v takom postavení, že možno dôvodne predpokladať, že nebudú spôsobilí návratnú 

výpomoc vrátiť, alebo
• nebol vyhlásený konkurz (resp. v rámci konkurzu povolené nútené vyrovnanie) alebo 

povolené vyrovnanie, alebo 
• nemajú nedoplatky na miestnych daniach a miestnych poplatkoch voči poskytovateľovi.

Čl. 3
Žiadosť

(1) Dotácie a návratné finančné výpomoci sa poskytujú:
a) na základe písomnej žiadosti,
b) z vlastného podnetu obce.

(2) Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci musí obsahovať 
minimálne:
a) presné označenie žiadateľa, doložené dokladmi,



b) špecifikáciu predmetu, na ktorý sa dotácia alebo návratná finančná výpomoc má poskytnúť,
c) rozsah dotácie, resp. návratnej finančnej výpomoci,
d) časové rozčlenenie,
e) podmienky návratnosti finančnej výpomoci.

(3) K žiadosti je potrebné doložiť aj doklady osvedčujúce zhora uvedené skutočnosti.
(4) Obec je oprávnená stanoviť individuálne aj ďalšie podmienky pokiaľ sa jej to javí ako potrebné 
pri zachovaní účelu poskytnutia prostriedkov.

Čl. 4
Účel použitia dotácií a návratných finančných výpomocí

u  právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov 

(1) Použitie dotácií a návratných finančných výpomocí je viazané, v súlade s ust. § 7 ods. 4 zák. NR 
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
výlučne na vlastné príjmy obce a to na tri oblasti:
a) na podporu verejnoprospešných činností,
b) na podporu malého a stredného podnikania,
c) na podporu riešenia zamestnanosti na území obce.

(2) Verejnoprospešnou činnosťou sú:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť a charita,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

(3) Pod podporou malého a stredného podnikania v podmienkach obce sa rozumie najmä vytváranie 
vhodnejších ekonomických a právnych podmienok pre podnikanie. 

Čl. 5
Poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí

(1) Žiadosti o poskytnutie  dotácií a návratných finančných výpomocí posudzuje finančná komisia 
pri OcZ.

(2) Komisia predkladá výsledné návrhy obecnému zastupiteľstvu.

(3) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácií a návratných finančných výpomocí vo 
všetkých prípadoch.

DRUHÁ ČASŤ
Forma poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí

Čl. 6

(1) Dotácie a návratné finančné výpomoci sa poskytujú na základe písomnej dohody.

(2) Písomná dohoda o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a) forma poskytnutia,
b) výška dotácie,



c) účelové vymedzenie použitia dotácie,
d) záväzok vrátiť dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v písomnej dohode.

(3)  Písomná  dohoda  o  poskytnutí  návratnej  finančnej  pomoci  musí  obsahovať  minimálne 
nasledovné údaje:
a) forma poskytnutia,
b) výška dotácie,
c) účelové vymedzenie použitia návratnej finančnej výpomoci,
d)  záväzok  vrátiť  návratnú  finančnú  výpomoc  v  prípade,  že  sa  nepoužije  na  účel  uvedený  v 
písomnej dohode,
e) dohodnuté zmluvné pokuty v prípade nedodržania podmienok dohody,
f) dohodu o splácaní poskytnutej finančnej výpomoci,
g) splátkový kalendár.

(4) Písomnú dohodu za obec poskytuje starosta obce.

TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia

Čl. 7

(1)  Dotácie  a  návratné  finančné  výpomoci  podliehajú  ročnému  zúčtovaniu  s rozpočtom  obce 
Ľubotice.

(2)  Každoročne  Obecné  zastupiteľstvo  v  Ľuboticiach  stanovuje  rozsah  finančných prostriedkov 
určených pre dotácie a návratné finančné výpomoci.

(3) Rozsah podľa odseku 2 tohto ustanovenia možno meniť,  pokiaľ sa ukáže,  že dotácia  alebo 
návratná finančná výpomoc je potrebná na zabezpečenie verejnoprospešných činností.

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 
Ľuboticiach.

(5) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach dňa 
12.10.2009.

(6)  Dňom účinnosti  tohto  VZN sa  ruší  VZN č.  1/2007 o podmienkach poskytovania  dotácií  z 
rozpočtu obce Ľubotice.

Čl. 8
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.11.2009. 

MVDr. Štefan Krajči, v. r.
             starosta obce


