Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Mača č. 37/2008
Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači na základe ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zá‐
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov fyzickým osobám,
podnikateľom, právnickým osobám a občianskym združeniam.
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením č. 101/OZ‐2008 zo dňa
8.12.2008.
Návrh VZN č. 37/2008 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci od 12.11.2008 do
8.12.2008.

I.
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri poskytovaní finančných príspevkov
jednotlivým žiadateľom,
2. Finančný príspevok môže byť poskytovaný fyzickým osobám podnikate‐
ľom, právnickým osobám a občianskym združeniam len za predpokladu, že pôsobia
a vykonávajú činnosť na území obce,
3. Poskytovaný finančný príspevok je viazaný na preukázanie opodstatnenosti takého‐
to poskytovania.

II.
Všeobecné podmienky
1. Finančný príspevok možno poskytnúť fyzickým osobám podnikateľom, právnickým
osobám a občianskym združeniam, pokiaľ:
a) nie sú v likvidácii, prípadne v takom postavení, že možno dôvodne predpo‐
kladať, že nebudú spôsobilí preukázať účelné vynaloženie týchto prostried‐
kov, resp. návratnú finančnú výpomoc vrátiť,
b) nebolo vyhlásené konkurzné konanie,
c) nemajú nedoplatky na daniach a poplatkoch voči obci,
d) je reálny predpoklad splácania návratnej finančnej výpomoci,
e) vykonávajú činnosť prospešnú v prospech občanov obce, prípadne využijú
finančné prostriedky na sociálny, zdravotný, športový a kultúrny rozvoj ob‐
čanov obce.

1

III.
Žiadosť
1. Finančný príspevok sa poskytuje:
a) na základe písomnej žiadosti
b) z vlastného podnetu obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva,
2. Písomná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku minimálne obsahuje:
a) presné označenie žiadateľa, doložené dokladmi (živnostenský list, výpis
z obchodného registra, registrované stanovy občianskeho združenia a pod.),
b) špecifikácia predmetu, na ktorý sa finančná výpomoc má poskytnúť,
c) druh finančnej výpomoci (návratná, nenávratná),
d) výška finančnej výpomoci,
e) časové rozčlenenie,
f) podmienky návratnosti finančnej výpomoci
g) K žiadosti je potrebné doložiť doklady osvedčujúce uvedené skutočnosti
(rozpočet, cenovú kalkuláciu a pod.).
3. Obec z vlastnej iniciatívy skúma možnosť poskytovania finančnej výpomoci pre vy‐
brané subjekty a to v nasledovných oblastiach:
a) zdravotníctvo,
b) školstvo,
c) sociálna oblasť,
d) telovýchova,
e) spoločenské organizácie,
f) charita, životné prostredie,

IV.
Účel využitia finančného príspevku
Použitie finančného príspevku je viazané v súlade s § 27 ods. 2 až 5 zákona č. 303/1995 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov na dve oblasti:
1. na konkrétne akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
2. na vopred určené okruhy – jedná sa najmä o zabezpečenie:
a) ochrany životného prostredia,
b) zdravotných služieb,
c) rozvoja školstva a vzdelávania,
d) sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
e) telovýchovy a športu,
f) charitatívnych akcií,

V.
Poskytovanie finančného príspevku
1. Kompetentným orgánom na posúdenie žiadostí je obecné zastupiteľstvo,
a) Starosta rozhoduje o poskytnutí:
b) dotácie do výšky 350,‐ € (10 544,1 Sk),
2. návratnej finančnej výpomoci do výšky 660,00 € (19 883,16 Sk),
3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje vo všetkých ostatných prípadoch.
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VI.
Forma poskytovanie finančného príspevku
1. Finančný príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody.
2. Písomná dohoda o poskytnutí dotácie musí obsahovať najmä:
a) formu poskytnutia,
b) sumu,
c) účelové vymedzenie použitia,
d) záväzok vrátiť v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v písomnej doho‐
de,
e) spôsob exekúcie,
f) zodpovedná osoba,
3. Písomná dohoda o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci musí obsahovať najmä:
a) formu poskytnutia vrátane rozpisu splátok,
b) sumu,
c) účelové vymedzenie použitia,
d) záväzok vrátiť v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v písomnej doho‐
de a spôsob exekúcie,
e) dohodnuté zmluvné pokuty v prípade nedodržania podmienok dohody,
f) zodpovedná osoba,

VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Finančný príspevok podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
2. Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači každý rok stanovuje rozsah finančných príspev‐
kov. Tento rozsah možno meniť, pokiaľ sa ukáže, že finančná výpomoc je potrebná
na zabezpečenie verejnoprospešných činností.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači.
4. Zároveň sa ruší VZN č. 12/2004 obce Malá Mača o podmienkach poskytovania fi‐
nančných príspevkov fyzickým osobám, podnikateľom, právnickým osobám
a občianskym združeniam, schválené uznesením OZ č. 118/OZ‐2004 dňa 2.8.2004.

Ing. František Hontvári, starosta obce
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