VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 11/2015
o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Hriňová

Mesto Hriňová v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2015

o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Hriňová

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení
1. V § Podmienky poskytnutia dotácie odsek 2 dopĺňa novou vetou:
Dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorý:







predloží žiadosť a projekt, ktoré nespĺňajú náležitosti stanovené VZN,
má nevysporiadané záväzky voči mestu a voči organizáciám založených a zriadených mestom,
je v úpadku, t. j. je platobne neschopný alebo v predĺžení,
je na neho vyhlásený konkurz
je tresne stíhaný
je právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

2. v § 6 Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií odsek 1 nasledovne:
Informácia o možnostiach a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta je zverejnená vopred, a to
najneskôr 15 kalendárnych dní spôsobom v mieste obvyklým. Táto informácia obsahuje:
 podmienky poskytovania dotácií (číslo VZN, vrátane jeho dodatkov)
 termíny predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie – najneskôr do 20. januára kalendárneho roka, na
ktorý má byť dotácia poskytnutá
 termín zúčtovania dotácie - najneskôr do 20. januára roka nasledujúcom po roku, na ktorý bola dotácia
poskytnutá
 organizačný útvar úradu určený na poskytovanie konzultácií žiadateľom (ekonomické oddelenie MsÚ)
 spôsob a miesto prijímania žiadostí (písomne – kancelária prvého kontaktu, sekretariát)
 spôsob vyhodnotenia žiadostí pre MsZ (komisie v januári, februári..)
 spôsob zverejnenia výsledkov z vyhodnotenia žiadostí (ihneď po schválení v MsZ)
3. v § 7 Žiadosť o poskytnutie dotácie sa mení
-

odsek 2: dopĺňa sa veta, že žiadosť v prípade ak je žiadateľom právnická osoba, musí obsahovať čestné
vyhlásenie že mu nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie

-

odsek 4 - Dotácia nemôže byť pridelená v prípade, ak prijímateľ(PO,FO) žiadateľ nepredložil v termíne
do 20.01. aktuálneho roka vykonané ročné zúčtovanie spolu s kópiou dokladov o použití – dodržaní
účelu dotácie za predchádzajúci rok.

4. v § 8 Zmluva a spôsob poskytovania dotácií odsek 6

Zmluva obsahuje:













označenie zmluvných strán, presnú identifikáciu poskytovateľa a príjemcu dotácie
účel použitia dotácie (akcia, príležitosť, projekt...)
výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju mesto poukáže na účet žiadateľa
určenie termínu, do ktorého je nutné dotáciu vyčerpať (31.12 b.r. aktuálneho roka)
povinnosť prijímateľa dotácie, že bude dotáciu čerpať a vyúčtuje ju v súlade so zákonmi a VZN - podľa § 5
ods. 5
povinnosť prijímateľa dotácie okamžite vrátiť mestu dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola
poskytnutá
povinnosť žiadateľa vrátiť mestu zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov do konca rozpočtového
roka, najneskôr však do konca januára nasledujúceho rozpočtového roka
povinnosť vykonať a doručiť v termíne kompletné ročné zúčtovanie dotácie do 20.01. b.r. nasledujúceho
roka
vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa akcie alebo okruhu potrieb, na zabezpečenie
ktorých sa dotácia poskytuje podľa charakteru akcie alebo okruhu potrieb a možností žiadateľa
sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok
povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostriedkov
v jeho sídle na základe jeho účtovnej evidencie do piatich rokov po ukončení rozpočtového roka, v ktorom
mu bola dotácia poskytnutá
iné dohodnuté podmienky.

5. v § 10 Zúčtovanie dotácie odsek 2:
Zúčtovanie poskytnutej dotácie je žiadateľ povinný vykonať písomne, a to najneskôr do 20. januára nasledujúceho
roka tak, aby mohlo byť súčasťou ročnej závierky mesta.
Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hriňová sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v
Hriňovej dňa 13.12.2016 uznesením č. MsZ –.15/III/6.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017
V Hriňovej dňa: 14.12.2016
Mgr. Stanislav Horník
primátor mesta
v. r.

Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Hriňová a na internetovej stránke mesta
www.hrinova.sk dňa 14.12.2016.

