Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Bohdanovciach v súlade s § 6, ods. 1 a § 11, odst. 3, písm. d)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva druh a výšku
ostatných poplatkov pre územie obce Šarišské Bohdanovce toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/2018
o poskytovaní dotácií a členských príspevkoch z rozpočtu obce
na území obce Šarišské Bohdanovce
§1
Predmet úpravy
(1) Predmetom úpravy je poskytovanie dotácií z vlastných príjmov rozpočtu obce Šarišské
Bohdanovce:
a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec Šarišské Bohdanovce
b) iným právnickým osobám, fyzickým osobám a podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území obce Šarišské Bohdanovce
(2) Predmetom úpravy sú členské príspevky organizáciám z vlastných príjmov rozpočtu obce
Šarišské Bohdanovce:
a) ktoré majú sídlo na území obce Šarišské Bohdanovce
b) ktoré sídlia mimo územia obce Šarišské Bohdanovce
§2
Účel poskytnutia
(1) Dotácie sa môžu poskytnúť:
a) na konkrétne úlohy akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
b) na podporu všeobecne prospešných služieb
c) na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov
d) na podporu podnikania a zamestnanosti
Dotácie sú viazané na dosiahnutie účelu pre ktorý boli poskytnuté.
(2) 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 hodnôt
e) vzdelávanie, výchova rozvoj telesnej kultúry
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
i)

zabezpečovania bývania, správy a údržby a obnovy bytového fondu

(3) Dotácie nesmú byť použité na financovanie politických strán a hnutí ani na podporu kandidáta
na volenú funkciu.
(4) Členské príspevky sa hradia len tým organizáciám, v ktorých má obec Šarišské Bohdanovce
uplatnenú záväznú prihlášku podpísanú štatutárnym orgánom obce Šarišské Bohdanovce.
§3
Spôsob poskytnutia
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o poskytnutie dotácie musí predložiť písomnú
žiadosť.
(2) Písomná žiadosť musí obsahovať:
a) názov a adresu žiadateľa, IČO
b) bankové spojenie
c) v prípade podnikateľského subjektu spôsob vzniku (živnostenský list, výpis z registra
obchodného registra – nie starší ako tri mesiace), doklady v rozsahu účtovnej závierky za
posledné dva roky podnikania, prípadne za obdobie ktoré podniká
d) stručnú charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru, prípadne pripravovanej aktivity
e) výšku požadovanej dotácie, predpokladané náklady na usporiadanie aktivity, termín
a miesto konania.
Na poskytnutie dotácie žiadateľ nemá nárok.
(3) Športové kluby a spoločenské organizácie v obci Šarišské Bohdanovce uzatvoria s obcou
Šarišské Bohdanovce Zmluvu o poskytnutí dotácie a to na obdobie kalendárneho roka vo
výške, rozpočtovanej na príslušný kalendárny rok.
(4) O poskytovaní dotácie po predchádzajúcom prerokovaní vo finančnej komisii a odporúčaní
vecne príslušnej komisie Obecného zastupiteľstva rozhoduje:
a) starosta obce do výšky 500.- €
b) obecné zastupiteľstvo nad 500.- €
(5) Žiadosti o poskytnutie dotácie podkladá na schválenie vedúci ekonomického oddelenia
obecného úradu.
(6) O schválení dotácie bude žiadateľ informovaný po rozhodnutí starostu obce alebo
nadobudnutí platnosti príslušného uznesenia.
§4
Podmienky poskytnutia
(1) Dotácia bude poskytnutá na konkrétny účel v zmysle predloženej žiadosti na základe
obojstrannej podpísanej Zmluvy o poskytnutí dotácie. Fyzická alebo právnická osoba je
oprávnená použiť dotáciu na iný účel len po predchádzajúcom súhlase Obce Šarišské
Bohdanovce.
(2) Dotácia športovým klubom a spoločenským organizáciám v obci Šarišské Bohdanovce bude
poskytovaná 1x štvrťročne a to do 30 dňa v prvom mesiaci príslušného štvťroka.
(3) Členské príspevky organizáciám budú hradené len na základe riadne vyplnenej a štatutárnym
orgánom podpísanej prihlášky, v ktorej sú stanovené podmienky členstva a výška členského
príspevku.

(4) Obec Šarišské Bohdanovce si vyhradzuje právo kontroly účelností použitia poskytnutých
dotácií prostredníctvom ekonomického oddelenia, vecne príslušnej komisie a hlavného
kontrolóra obce.
§5
Zúčtovanie poskytnutých dotácií
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie do 30 dní po
ukončení jednorazovej akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá, najneskôr však 30. decembra
príslušného kalendárneho roka.
Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie právnická alebo fyzická osoba vráti do
rozpočtu obce súčasne s vyúčtovaním dotácie.
(2) Športové kluby vyúčtujú poskytnutú dotácie 1x štvrťročne a to do 20. dňa prvého mesiaca
nasledujúceho štvrťroka. Vyúčtovanie IV. štvrťrok predložia do 30.12. príslušného roka.
Nevyčerpanú poskytnutú dotáciu vrátia do tohto termínu na účet obce.
Vyúčtovanie predložia poskytovateľovi, ktorý preskúma účel použitia dotácie.
(3) Spoločenské organizácie v obci Šarišské Bohdanovce vyúčtujú poskytnutú dotáciu 1x
štvrťročne a to do 20 dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka. Vyúčtovanie za IV. štvrťrok
predložia do 30.12. príslušného roka. Nevyčerpanú poskytnutú dotáciu vrátia do tohto termínu
na účet obce.
Vyúčtovanie predložia poskytovateľovi, ktorý preskúma účel použitia dotácie.
(4) Realizáciu poskytnutia, včasného a riadneho vyúčtovania dotácií a členských príspevkov
zabezpečí ekonomické oddelenie obecné úradu.
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá použila dotáciu bez predchádzajúceho súhlasu Obce
Šarišské Bohdanovce na iný účel ako bola poskytnutá, je povinná obci Šarišské Bohdanovce
dotáciu vrátiť a zaplatiť penále vo výške 0,2% z neoprávnene použitej sumy za každý deň od
obdŕžania až do vrátenia dotácie, najviac však do výšky poskytnutej sumy.
§6
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Šarišské Bohdanovce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Šarišských Bohdanovciach a to dňa 30.11.2018.
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Šarišských Bohdanovciach
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

V Šarišských Bohdanovciach dňa 25.10.2018
Peter Merkovský
starosta obce

Zverejnené : 25. 10. 2018
Zvesené : 20.11.2018

