
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Leváre 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 

 

 

 

Zverejnený dňa 11.02.2020  

  



Obec Veľké Leváre podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p., v y d á v a  
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Leváre o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
 
 

§ 1  
Predmet nariadenia 

 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava a spôsob 
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Veľké Leváre (ďalej len „obec“), okruh oblastí, ktorých 
sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.  
 

§ 2 
Poskytovanie dotácií 

 
1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám (ďalej len „žiadateľ“), 
ktoré majú sídlo na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo 
poskytujú služby obyvateľom obce.  
2. Dotácie z rozpočtu obce budú poskytnuté len na podporu všeobecne prospešných služieb a 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.  
3. Celkovú výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok. 
 

§ 3 
Podmienky poskytovania dotácií 

 
1. Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, (príloha č.1 - 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce) podanej do podateľne obecného úradu Veľké 
Leváre v termíne do 31. januára príslušného roka.  
2. Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných 
činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k 
účelnosti finančnej dotácie.  
3. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 
4. Dotáciu poskytnutú v zmysle tohto VZN možno použiť najmä na: 

a) úhradu výdavkov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny, 
b) štartovné a registračné poplatky, 
c) výdavky na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových a 
kultúrnych akciách, 
d) odmeny pre účinkujúcich umelcov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s 
platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb, pričom tieto odmeny musia byť 
vyplácané na základe platne uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s osobitnými 
predpismi. 

5. Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na 
území obce.  



6. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola 
poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať po jej vyčerpaní, najneskôr však do 31. 12. 
príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ 
do podateľne obecného úradu vo Veľkých Levároch (príloha č.3 - Zúčtovanie dotácie)  
7. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona 
č.523/2004 Z. z. v z. n. p. 

 
 
 

§ 4 
Schvaľovanie dotácií 

 
1. Poskytnutie dotácie schvaľujú orgány obce takto:  

a) Starosta obce do výšky 500 €. Starosta môže schváliť poskytnutie dotácie v 
príslušnom kalendárnom roku jednému žiadateľovi maximálne 1 krát.  

b) V ostatných prípadoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
2. Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta obce so žiadateľom zmluvu o 
poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.  
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch č. 
xx/2020 zo dňa xx. 02. 2020. 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 16. marca 2020. 
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké 
Leváre č. 42/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 
 

Vo Veľkých Levároch dňa   

 

  

        Ing. Richard Nimsch 
             starosta obce  
  
 

 


