VZN o poskytovaní dotácií

Mesto Spišské Podhradie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zák. číslo 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
611/2005 Z. z. vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
§1
1.

Mesto Spišské Podhradie podľa tohto nariadenia môže poskytnúť dotácie právnickým osobám, ktorých
zakladateľom je mesto Spišské Podhradie, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja územia Mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň. Mesto môže poskytnúť dotáciu
inej obci/mestu alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec/mesto alebo ak ide
o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich
území.

2.

Právnickej osobe neuvedenej v odseku 1) a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území Mesta Spišské Podhradie alebo mestskej časti Katúň (ďalej len „mesta“) alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytovať
dotácie len na podporu:
•
•
•

3.

všeobecne prospešných služieb,1)
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov2 )
podnikania a zamestnanosti

Pre účely tohto nariadenia:
A/ všeobecne prospešné služby sú najmä: (§ 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení zák. č. 35/2002 Z.z.)
a) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) Ochrana ľudských práv a základných slobôd,
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,
i) Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
B/
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely sú najmä: ( § 2 ods. 3 zák. č. 34/2002 Z. z.)
rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných hodnôt,
ochrana zdravia,
ochrana práv detí a mládeže,
rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy,
plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli
v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

________________________
1)
2)

§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona
č. 35/2002 Z. z.
Napríklad § 2 ods.3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
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C/ podpora podnikania a zamestnanosti na spravovanom území v zmysle podmienok, ktoré sú
uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl. II
Podmienky poskytovania dotácií
§2
Podávanie žiadostí
1.

Mesto môže poskytnúť dotáciu na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 1
ods. 1. a 2. podanej v priebehu príslušného kalendárneho roka na Mestský úrad v Spišskom Podhradí.

Žiadosť musí obsahovať:
a) obchodné meno /názov/ a sídlo /miesto podnikania/ žiadateľa
b) termín, miesto a účel konania podujatia
c) predpokladanú výšku nákladov a výšku požadovanej dotácie
d) peňažný ústav a číslo účtu
e) podpis oprávnenej osoby, pečiatka
2.

Fyzická osoba - podnikateľ k žiadosti priloží živnostenský list

3.

Právnická osoba k žiadosti priloží výpis z obchodného alebo iného registra

§3
Rozhodovanie o poskytovaní dotácií
1) O poskytnutí dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
2) O poskytnutí dotácie, ako príspevok mesta na podporu programu „Obnovme si svoj dom“, do výšky
5 000,- Sk rozhoduje primátor mesta.
Čl. III.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
§4
1.

Po schválení dotácie uzavrie mesto so žiadateľom zmluvu o podmienkach a účele použitia dotácie.

2.

Prijímateľ dotácie je povinný dodržať schválený účel použitia dotácie.

3.

Poskytovateľ v zmluve určí časové použitie dotácie (najneskôr do konca príslušného kalendárneho roku).

4.

Zúčtovanie použitých finančných prostriedkov prijímateľ vykoná do 30 dní od uplynutia termínu na ich
použitie.

5.

Zúčtovanie použitých prostriedkov prijímateľ vykoná predložením kópií faktúr a dokladov o zaplatení.

6.

Prijímateľ finančných prostriedkov musí strpieť kontrolu poskytovateľa zameranú na ich použitie.

7.

Subjekt, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný vrátiť finančné prostriedky do rozpočtu mesta a to vo
výške porušenia finančnej disciplíny; zároveň je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej
došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý, aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do doby vrátenia
finančných prostriedkov, najviac do výšky tejto sumy.

8.

Poskytnutie dotácií

nesmie zvýšiť dlh Mesta Spišské Podhradie na konci rozpočtového roka a podlieha

ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.
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9.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí v rámci rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok schváli výšku
finančných prostriedkov určených na dotácie, ktoré budú poskytnuté za podmienok ustanovených týmto
nariadením.

10. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskom
Podhradí 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
11. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí dňa:
12. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzne nariadenie
o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta schválené uznesením mestského zastupiteľstva číslo MZ–17–3–B–9 zo
dňa 21.10.2003, zmenené a doplnené uznesením mestského zastupiteľstva číslo MZ–11–4–B–21 zo dňa:
14.12.2004
13. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na úradnej tabuli
a na internetovej adrese mesta dňa: 20.01.2006
14. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Spišské Podhradie dňa:
24.02.2006
15. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 15.03.2006

V Spišskom Podhradí, dňa 24.02.2006

Ing. František Slebodník
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Ladislav Janičko
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