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Svidník, dòa: 15.12.2005

Veobecne záväzné nariadenie mesta Svidník èíslo 7/2005
o podmienkach poskytovania dotácií

Mestské zastupite¾stvo vo Svidníku na
základe § 6 zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorích predpisov a § 7
zákona è. 583/2004 Z.z. o rozpoètových
pravidlách územnej samosprávy vydáva toto
veobecné záväzné nariadenie, ktorým sa
urèuje metodika poskytovania dotácií z
rozpoètu mesta.
Veobecne záväzné nariadenie mesta
Svidník èíslo 7/2005
o podmienkach poskytovania dotácií
Úvodné ustanovenia
Úèelom tohto nariadenia je stanovi
podmienky, vymedzi okruh subjektov a
upravi postup pri poskytovaní dotácií.
Veobecné ustanovenia
§1
ZDROJE DOTÁCIÍ
Mesto vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií
iba z vlastných prostriedkov z rozpoètu mesta
§2
SMEROVANIE DOTÁCIÍ
Z rozpoètu mesta sa môu poskytova dotácie
právnickým osobám, ktorých zakladate¾om je
mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
územia mesta. Iným právnickým osobám a
fyzickým osobám podnikate¾om ,ktoré majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, mesto
môe poskytova dotácie z vlastných príjmov
len na podporu :
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a
humanitárnej starostlivosti,
- vzdelávania, výchovy a rozvoj portu a
telesnej kultúry,
- tvorby a ochrany ivotného prostredia a
ochrany zdravia obyvate¾stva

§4
PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
1. Finanèné prostriedky môu by poskytnuté
na základe písomnej iadosti a predloeného
projektu.
2. Projekt /iados o dotáciu/ musí
obsahova :
a/ oblas v zmysle èl.2, do ktorej je projekt
(iados o dotáciu) nasmerovaný,
b/ presné oznaèenie iadate¾a :
- u FO : meno a priezvisko, adresa trvalého
bydliska, fotokópiu ivnostnenského listu,
kontakt
- u PO : názov organizácie a adresa, IÈO, meno
a priezvisko tatutárneho zástupcu, peèiatka,
výpis o obchodného registra ,kontakt,
c/bankové spojenie iadate¾a,
d/ názov, struènú charakteristiku projektu a
jeho prínos pre mesto,
e/ miesto, dátum zaèatia a ukonèenia projektu,
f/ rozpoèet predpokladaných príjmov a
výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu,
g/ u podnikate¾ských subjektov písomne
vyhlásenie iadate¾a, e nie je v konkurze ani v
likvidácií,
h/ poadovanú výku dotácie od mesta
i/ u FO èestné vyhlásenie, e mestu nedlhuje
na daniach a poplatkoch
3. Termín podania projektu na ïalí kalendárny
rok je koniec mesiaca septembra prísluného
roku.
4.Po tomto termíne odbor finanèný a správy
majetku MsÚ sústredí podané iadosti
(projekty) o dotácie a postupí ich na posúdenie
komisií na posudzovanie iadosti o dotácie.
5. Komisia iadosti posúdi, odporuèí pridelenie
výky dotácie v rámci schváleného rozpoètu
a predloí na schválenie primátorovi mesta.
Pre úèely tohto nariadenia pracuje komisia pre
poskytovanie dotácií v tomto zloení :
predseda komisie finanènej a správy majetku,
predseda komisie pre vzdelávanie ,kultúru,
port a mláde a predsedníèka komisie
sociálnej, zdravotnej a bytovej, vedúci odboru
finanèného a správy majetku, vedúci odboru
kolstva, kultúry , mládee a telesnej kultúry,
vedúca odboru sociálneho, zdravotného
,podnikate¾skej èinnosti a obchodu.
Predsedom komisie je predseda komisie
finanènej a správy majetku a tajomníkom
komisie je vedúci odboru finanèného a správy
majetku.
6. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude
prihliada na výku dotácie poskytnutú
iadate¾ovi v predchadzajúcich rokoch.

§3
KOMPETENCIE PRI SCHVA¼OVANÍ
DOTÁCIÍ
1. Poskytnutie finanèných prostriedkov sa
schva¾uje v rámci rozpoètu mesta na prísluný
rozpoètový rok za podmienok ustanovených
týmto nariadením.
2. Objem finanèných prostriedkov pre
prísluný kalendárny rok schva¾uje MsZ
3. Dotáciu je moné poskytnú v jednom
kalendárnom roku na ten istý úèel fyzickej,
§5
alebo právnickej osobe iba raz a musí sa
FORMA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
vyèerpa v tom kalendárnom roku na ktorý bola
1. Dotáciu je moné poskytnú len na základe
schválená.
písomnej dohody uzavretej medzi mestom a
iadate¾om.

2. Písomnú dohodu za mesto podpisuje
primátor mesta.
3. Po schválení dotácie MsZ, odbor finanèný
a správy majetku MsÚ spracuje dohodu medzi
mestom a iadate¾om a predloí ju na podpis
primátorovi mesta.
4. Dohoda musí obsahova :
a/ výku schválenej dotácie,
b/ úèel pouitia dotácie pod¾a projektu,
c/ termín realizácie projektu a jeho ukonèenia,
d/ právo mesta Svidník vykona kontrolu
pouitia
poskytnutých
finanèných
prostriedkov u iadate¾a,
e/ záväzok iadate¾a, e poskytnuté finanèné
prostriedky nebudú pouité na :
- nákup alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov,
- pohostenie
- odmeny funkcionárom
f/ záväzok iadate¾a vráti dotáciu mestu a
uhradi dohodnutú zmluvnú pokutu v prípade
nedodrania podmienok dohody,
g/ termín a spôsob vyúètovania dotácie,
h/ termín a spôsob vrátenia prípadných
nepouitých finanèných prostriedkov.
5. Na základe dohody odbor finanèný a správy
majetku MsÚ vykoná prevod stanovenej
finanènej èiastky na úèet iadate¾a.
§6
SPOLOÈNÉ, ZÁVEREÈNÉ A
PRECHODNÉ USTANOVENIA
1. iadate¾ po vyèerpaní dotácie je povinný
najneskôr do 30 dní predloi jej zúètovanie
na odbor finanèný a správy majetku MsÚ.
2. iadate¾, ktorý nepredloí zúètovanie
dotácie v zmysle § 6 ods. 1, tohto nariadenia
alebo poruil podmienky dohody je povinný
vráti dotáciu a uhradi zmluvnú pokutu na
úèet mesta do 30 dní po lehote vyúètovania.
3. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
4. Podané iadosti pre rok 2006 v roku 2005
nemusia obsahova vetky náleitosti pod¾a
§ 4 ods. 2 tohoto nariadenia.
§7
ÚÈINNOS
l. Na tomto VZN sa uznieslo MsZ vo
Svidníku uznesením è. 21/2005 zo dòa
15.12.2005.
2. Toto veobecne záväzné nariadenie
mesta Svidník, v zmysle §-u 6 zákona SNR
èíslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorích predpisov bolo zverejnené na
úradnej tabuli mesta od 16.12.2005 do
31.12.2005 a nadobúda úèinnos dòom 2.1.2006.

Ing. Michal B a r t k o
primátor mesta

