Číslo: 1/2016

Všeobecné záväzné nariadenie - návrh
Mestská časť Košice –

Výtlačok číslo: 1

Košická Nová Ves

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves v zmysle ustanovení § 4 a
§ 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
ustanovenia § 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 z.n.p., v záujme utvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov MČ, chrániť životné prostredie,
ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry,
osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) na pripomienkovanie
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli MČ dňa:
Zverejnený na internetovej stránke MČ dňa:
Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať na:

podľa zákona č.
1.3.2016
1.3.2016
1.3.2016
16.3.2016

 Písomne na adresu: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
 Elektronicky na adresu: mcknv@netkosice.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:

17.3.2016

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Prerokované na pracovnom stretnutí poslancov dňa:
Na rokovaní MiZ
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli MČ dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

17.3.2016
18.3.2016
1.4.2016

Ing. Milan Lesňák
starosta

VZN 1/2016

§1
Predmet nariadenia
1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len „VZN“) je úprava a spôsob
poskytovanie dotácií z rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves (ďalej len „MČ“), okruh
oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie
poskytované.
2) Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu
MČ na účel vymedzený v § 3 tohto nariadenia.

§2
1) Dotácie MČ poskytuje len, ak sú vytvorené dostatočné finančné zdroje v rozpočte MČ.
Ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh MČ.
2) Dotácia je doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.
3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§3
Účel poskytovania dotácií
1) Z rozpočtu MČ sa môžu poskytovať dotácie:
a) právnickej osobe (ďalej len žiadateľ“) založenej MČ a to na konkrétne úlohy a akcie
vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia MČ;
b) inej obci, MČ, a vyššiemu územnému celku (ďalej len žiadateľ), ak zabezpečujú
niektoré úlohy pre MČ alebo ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov
živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území;
c) ostatným právnickým osobám (ďalej len žiadateľ“), fyzickým osobám – podnikateľom
(ďalej len žiadateľ), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území MČ alebo poskytujú
služby obyvateľom MČ.
2) Dotácie z rozpočtu MČ podľa ods. 1) písm. c) budú poskytnuté len na podporu všeobecne
prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na
podporu podnikania a zamestnanosti.
3) Všeobecne prospešné služby sú najmä:
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,

Strana 2 z 5

VZN 1/2016

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické
služby a informačné služby,
f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

§4
Podmienky poskytovania dotácií
1) Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti1, podanej do
podateľne mestského úradu MČ v termíne do 30. novembra príslušného roka. V
mimoriadnych a opodstatnených prípadoch môže žiadateľ predložiť žiadosť i v inom
termíne.
2) Prílohou Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa ods. 1) je „Charakteristika projektu“2
3) Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie
dotácie vysporiadané záväzky3 voči MČ.
4) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi4:
a) ktorý je v konkurze alebo likvidácii,
b) voči ktorému je vedené likvidačné konanie,
c) ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d) voči ktorému Sociálna poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa eviduje nedoplatky na
poistnom,
e) ktorý porušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu.
5) Dotáciu nemožno poskytnúť na:
a) Úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov;
b) Splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek;
c) Refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.
6) Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý najmenej 10 % nákladov na financovanie
účelu dotácie zabezpečí z vlastných zdrojov.
7) Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných
činnosti daným žiadateľom pre MČ, k finančnej náročnosti realizovaných činnosti
a k účelnosti finančnej dotácie, ako i k dodržaniu § 4 ods. 8 tohto VZN
z predchádzajúceho roka.
8) Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na
území MČ.

1

Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
Príloha č. 2 – Charakteristika projektu
3
Príloha č. 3 – Čestné prehlásenie žiadateľa
4
Príloha č. 3 – Čestné prehlásenie žiadateľa
2
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9) Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší toto VZN, schválenú a
poskytnutú dotáciu je povinný vrátiť bezodkladne.

§5
Schvaľovanie dotácií
1) Poskytnutie dotácie schvaľuje miestne zastupiteľstvo na základe doporučení jednotlivých
komisií.
2) Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta MČ so žiadateľom Zmluvu
o poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.

§6
Zúčtovanie poskytnutých dotácií
1) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom MČ. Žiadateľ, ktorému
bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však
do 22.12. príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu 5 o použití finančnej dotácie
predloží žiadateľ do podateľne mestského úradu v MČ Košice – Košická Nová Ves.
2) MČ je oprávnená vykonať kontrolu 6 účelnosti použitia poskytnutých dotácií. K správe
o vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov subjekt predloží kópiu účtovných
dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia spĺňať náležitosti podľa
zákona o účtovníctve a obsahovať potrebné prílohy (napr. dodacie listy, súpisy
vykonaných prác, potvrdenia o prevzatí a pod.).
3) Ustanovenia osobitných právnych predpisov o spôsobe nakladania s prostriedkami
poskytnutými podľa tohto nariadenie nie sú týmto nariadením dotknuté7.

5

Príloha č. 3 – Zúčtovanie dotácie
Zákon č. 357/2015 Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7
Zákon č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení neskorších
predpisov (Zákon o verejnom obstarávaní)
6
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§7
Sankcie
1) Príjemca dotácie, ktorý použil dotáciu na iný účel ako bola poskytnutá, je povinný ju
vrátiť a súčasne zaplatiť penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý aj
začatý deň od obdŕžania dotácie do vrátenia neoprávnene použitej sumy, najviac do výšky
poskytnutej sumy.8
2) Príjemca dotácie, ktorý nevyúčtuje dotáciu v stanovenom termíne je povinný zaplatiť
penále vo výške 0,1 % z poskytnutej dotácie za každý aj začatý deň omeškania až do dňa
doručenia vyúčtovania dotácie.

§8
Záverečné ustanovenia
Ruší sa „Smernica o poskytovaní účelových finančných príspevkov z rozpočtu Mestskej časti
Košice – Košická Nová Ves“ schválená Miestnym zastupiteľstvom dňa 16. marca 2007
Uznesením č. II/10 s účinnosťou nadobudnutia dňom 17. marca 2007.

§9
Účinnosť
Toto nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Košická Nová Ves
uznesením č. 93/2018 dňa 17.3.2016 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia na
úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.

8

Zákon 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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