
 

NÁVRH 
 
 
 
 

                        Všeobecne záväzné nariadenie    

               obce Borský Svätý Jur č. 2/2019,   

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

 obce Borský Svätý Jur č. 1/2018 o poskytovaní dotácií  

 z rozpočtu obce Borský Svätý Jur 

 
 
 
 
 
 
 

Návrh VZN vyvesený dňa: 22. 11. 2019 

Návrh VZN zvesený dňa:  

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (vrátane) 03.12.2019 

VZN vyvesené dňa:  

VZN zvesené dňa:  

Účinnosť nadobúda: 01.01.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
článok č. 2 sa dopĺňa 

Článok 2 

Poskytovanie dotácií 

 
2)  Dotácie z rozpočtu obce  budú poskytované  len na podporu všeobecne prospešných služieb 

alebo verejnoprospešných účelov  (§2  odst.  3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách alebo § 1 

a 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v z. n. p. alebo na podporu 

podnikania a zamestnanosti). 

 

 

článok č 3. sa dopĺňa 

 

 

 

Článok 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 

Borský Svätý Jur v termíne  25.novembra  príslušného roka. 

 

Ak žiadosť nebude obsahovať požadované doklady, obec vyzve organizáciu písomne 

o doplnenie chýbajúcich dokumentov v lehote do 7 dní od podania žiadosti. 

 

Prílohy k žiadosti: 

a) Doklad o právnej subjektivite (doklad o pridelení IČO), príp. aj zriaďovacia listina, 

štatút  alebo stanovy  

b) Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný register, živnostenský 

register,  register vedený štatistickým úradom SR)  

c) Doklad, ktorým sa  preukazuje oprávnenie konať v mene organizácie,  ak to nevyplýva  

priamo  z dokladu o právnej subjektivite 

d)  Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce  

e)  Doklad o založení účtu (Žiadateľ predloží  doklady  uvedené v bode a) až d) ako originál 

 + kópia. Zamestnanec poverený  prijatím  žiadosti potvrdí svojím podpisom zhodnosť 

 originálu s kópiou a originál dokladu vráti žiadateľovi o dotácie.)   

2) Poskytnutú dotáciu možno poskytnúť v niekoľkých splátkach (upresní sa v zmluve).        

Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola 

poskytnutá  dotácia,  je povinný ju  zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 

30.11. príslušného kalendárneho roka vrátane. V prípade, že zo všetkých okolností je 

zrejmé,  že uvedený  termín vyúčtovania nebude žiadateľom dodržaný, je žiadať povinný 

na základe  zdôvodnenej písomnej  žiadosti požiadať poskytovateľa v lehote do 10 dní pred 

uplynutím stanoveného termínu vyúčtovania o predĺžení termínu predloženia vyúčtovania. 



V tomto prípade musí byť vyúčtovanie doručené najneskôr do 15.12. príslušného 

kalendárneho roka vrátane. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do 

podateľne obecného úradu v Borskom Svätom Jure (príloha č.3 - Zúčtovanie dotácie). 

Súčasťou vyúčtovania dotácie je aj vecné vyhodnotenie projektu - správa o realizovaných 

aktivitách súvisiacimi s predmetom dotácie. V prípade  nevyúčtovania poskytnutej dotácie 

je príjemca povinný ju vrátiť v celosti na účet, z ktorého bola dotácia poskytnutá do 20.12. 

príslušného kalendárneho roka. 

 

 

 

       Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 nadobúda účinnosť 01.01.2020. Na Všeobecne        

záväznom nariadení č. 2/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

dňa .............................., schválené uznesením č. ............................ 

 

 

Borský Svätý Jur, 22.11.2019 

 

 

                                                                                    Mgr. Anna Kratochvílová  

                                                                                              starostka obce 

 


