(NÁVRH)
Obec Nová Dedinka na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. .../2019,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Nová Dedinka
Obecné zastupiteľstvo v Novej Dedinke sa dňa .............2019 uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Dedinka sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 4 sa slová „do 30. júna“ nahrádzajú slovami „do 31. októbra“.
2. Článok 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 2“.
3. Článok 5 vrátane nadpisu znie:
„Článok 5
Posudzovanie žiadostí
1. Žiadosť posudzuje
a) príslušná stála komisia z hľadiska finančného dosahu na rozpočet obce a obsahových
náležitostí žiadosti a
b) stála komisia, ktorá je vecne príslušná, z hľadiska účelu použitia dotácie.
2. Žiadosť sa prerokuje v stálych komisiách najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty
ustanovenej v čl. 4. Stála komisia posudzuje žiadosti a rozhoduje o výške pridelenej
dotácie na základe najmä týchto kritérií: ciele projektu, udržateľnosť projektu, logická
a vecná prepracovanosť projektu, finančná stránka projektu (primeranosť, hospodárnosť,
reálnosť rozpočtu), schopnosť realizácie projektu (jasný a vykonateľný realizačný plán)
a prínos projektu.
3. Stále komisie predložia návrh na prerozdelenie financií na rokovanie obecného
zastupiteľstva.“.
4. Článok 6 vrátane nadpisu znie:

„Článok 6
O poskytnutí dotácie rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením. “
5. V čl. 7 sa vypúšťajú slová „príslušným orgánom“.
6. V čl. 8 druhý bod znie: „2. Prijímateľ dotácie predloží doklady pre zúčtovanie poskytnutej
dotácie najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ak zmluva neurčuje
inak.“.
7. V čl. 8 treťom bode písm. d) sa na konci pripája slovo „alebo“ a vypúšťa sa písmeno f).

8. V čl. 8 sa zo bod 3 vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
„4. Vzor zúčtovania dotácie je uvedený v prílohe č. 3.“
Doterajšie body 4 až 7 sa označujú ako body 5 až 8.
9. V čl. 8 sa vypúšťajú 7. a 8. bod.
10. Nariadenie sa dopĺňa čl. 10, ktorý znie:
Článok 10
Prechodné ustanovenie
Konania začaté pred 15. júlom 2019 sa dokončia podľa tohto nariadenia.
11. Nariadenie sa dopĺňa prílohami č. 2 a 3, ktoré znejú:

„Príloha č. 2

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE NOVÁ DEDINKA
NA ROK .....................
Oblasť /podčiarknite/:

1. Vzdelávanie a spoločenské hodnoty
2. Kultúra a šport, mládež
3. Sociálne služby a zdravotníctvo, charita
4. Miestny ekonomický rozvoj a cestovný ruch
5. Životné prostredie

1. Žiadateľ ( názov právnickej osoby,
u fyzických osôb-podnikateľov meno
a priezvisko )
2. Štatutárny zástupca právnickej osoby
( meno a priezvisko )

3. Adresa žiadateľa
4. Charakter právnickej osoby
5. Tel., fax, e-mail žiadateľa
6. Názov projektu
7. Autor projektu
8. Odborný garant na realizáciu projektu
9. Miesto a dátum realizácie
10. IČO a DIČ ( ak fyzická osoba nemá IČO
A DIČ, tak č. OP )
11. Bankové spojenie
12. Požadovaná výška dotácie od obce
13. Výška spoluúčasti žiadateľa v EUR
14. Celkové náklady na projekt v EUR:

Popis projektu:
Ciele projektu ( Aké ciele chcete realizáciou projektu dosiahnuť )

Cieľové skupiny – pre koho je projekt určený

Popis realizácie projektu ( jednotlivé etapy projektu )

Prínosy projektu do budúcnosti:

Rozpočet ( obsahujúci rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov v projekte )
Výdavky
( na akú položku a koľko budete potrebovať na projekt )
Položka:
.
.
.
.
.
Spolu výdavky:

Suma V EUR:

Zdroje financovania
( predpokladané príjmy na projekt – odkiaľ zabezpečíte financie na realizáciu projektu )
Spolufinancovanie
. vlastné zdroje:
. sponzorské:
. iné:

Dotácia od obce Nová Dedinka
Spolu príjmy:

EUR
EUR
EUR

EUR

Prehlásenie žiadateľa:
Žiadateľ čestne prehlasuje, že horeuvedené náležitosti sú vyplnené pravdivo a pridelené
prostriedky budú použité výlučne v zmysle predloženej žiadosti.

..........................................................
Podpis a pečiatka žiadateľa

Príloha č. 3
ZÚČTOVANIE DOTÁCIE POSKYTNUTEJ OBCOU NOVÁ DEDINKA
V ROKU ...........................

Oblasť /podčiarknite/:

1. Vzdelávanie a spoločenské hodnoty
2. Kultúra a šport, mládež
3. Sociálne služby a zdravotníctvo, charita
4. Miestny ekonomický rozvoj a cestovný ruch
5. Životné prostredie

Prijímateľ dotácie
(názov žiadateľa, IČO)
Výška poskytnutej dotácie
Predmet dotácie (v súlade so zmluvou
o poskytnutí dotácie)
Finančné vyhodnotenie projektu v EUR:
Skutočné príjmy

Skutočné výdavky:



Vlastné príjmy





Dotácia od obce





Sponzorské





Iné



Príjmy spolu:

Výdavky spolu:

...............................................
podpis a pečiatka prijímateľa
Prílohy k zúčtovaniu:
1. Stručná informácia o realizácii projektu.
2. Kópie dokladov (účtenky, faktúry, bankové výpisy) dokumentujúce čerpanie finančnej
dotácie.
3. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagačné materiály –
programy, pozvánky, výstrižky z tlače a pod.).
4. Zoznam účastníkov, ak sa z dotácie hradí najmä ubytovanie alebo strava.

Čl. II
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Novej Dedinke dňa
................. uznesením č. ... .
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Nová Dedinka a na
webovom sídle obce Nová Dedinka 15 dní a nadobúda účinnosť dňa 15. júla 2019.

