Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever
č. 51
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever

Mestská časť Košice – Sever (ďalej len „MČ Košice – Sever“) v súlade s
ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovením § 14 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie.

Prvá časť
Úvodné ustanovenia
§1
Účel a predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu MČ Košice – Sever na podporu všeobecne prospešných
alebo verejnoprospešných účelov v MČ Košice – Sever.
§2
Osobná a územná pôsobnosť
Príjemcami dotácie z rozpočtu MČ Košice - Sever podľa tohto nariadenia sú
právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú
činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice –
Sever.

§3
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie pod pojmom:
a) dotácia - nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu MČ Košice - Sever za
účelom jej rozvoja,
b) všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely - ochrana a tvorba životného
prostredia a zabezpečovanie realizácie výstavby a obnovy verejne prístupných
zariadení a objektov slúžiacich obyvateľom MČ Košice – Sever.
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§4
Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií
(1) V rámci procesu schvaľovania rozpočtu MČ Košice - Sever a jeho zmien na
príslušný kalendárny rok miestne zastupiteľstvo vyčlení objem finančných
prostriedkov ako časť rozpočtovaných výdavkov určených na poskytovanie dotácií, a
to na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia finančných prostriedkov.
(2) Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom MČ Košice - Sever.

(3) Poskytnutie dotácií nesmie zvyšovať dlh MČ Košice - Sever na konci rozpočtového
roka.
Druhá časť
§5
Podmienky poskytnutia dotácií
(1) Dotácie môžu byť poskytnuté subjektom uvedeným v ustanovení § 2 tohto nariadenia
(ďalej len „žiadatelia“) za týchto podmienok:
a) MČ Košice – Sever vydá verejnú výzvu na podanie žiadostí o dotáciu, ktorú
zverejní na úradnej tabuli a webovej adrese MČ Košice – Sever,
b) subjekty uvedené v ustanovení § 2 tohto nariadenia môžu podávať písomnú
žiadosť o dotáciu v lehote uvedenej vo výzve MČ Košice – Sever,
c) na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok,
d) dotácie sa poskytujú na úhradu výdavkov alebo na refundáciu výdavkov.

(2) Písomná žiadosť musí obsahovať presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s výpisom z
obchodného alebo iného registra, IČO žiadateľa, harmonogram realizácie projektu,
podrobnú kvantifikáciu nákladov, využitie poskytnutých finančných prostriedkov,
určenie predpokladaných termínov ich použitia a uvedenie opatrení žiadateľa na
zabezpečenie efektívnosti a hospodárnosti pri použití požadovanej dotácie,
odôvodnenie žiadosti, prípadnú formu účasti MČ Košice - Sever na konkrétnej úlohe
a akcii (napr. spoluorganizátor, záštita, a pod.), meno, priezvisko, podpis štatutárneho
orgánu žiadateľa a telefonický kontakt na žiadateľa. Písomná žiadosť musí ďalej
obsahovať formy prezentácie MČ Košice - Sever ako poskytovateľa dotácie, ktoré
budú použité počas celého obdobia uskutočňovania podporeného projektu.
(3) Miestny úrad MČ Košice – Sever (ďalej len „Úrad“) vedie evidenciu písomných
žiadostí o poskytnutie dotácie chronologicky, t. j. podľa dátumu doručenia žiadosti
(podľa knihy došlej pošty).

(4) S úspešným žiadateľom o dotáciu (príjemcom dotácie) uzatvára MČ Košice – Sever
zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorá obsahuje najmä: identifikačné údaje príjemcu
dotácie, názov, účel a aktivity projektu alebo akcie, na ktorú sa dotácia poskytuje,
údaje o výške poskytnutej dotácie, jednoznačnú špecifikáciu účelu použitia dotácie,
spôsob komunikácie a povinnosti príjemcu dotácie.
2

§6
Postup pri schvaľovaní dotácií
(1) K predloženej žiadosti žiadateľa vypracuje Úrad odborné stanovisko, a to na základe
hodnotenia podľa kritérií uvedených v odseku 2.
(2) Kritériá na hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie pre jedného žiadateľa sú najmä:
a) realizácia cieľov hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Sever,
b) schopnosť spolufinancovania,
c) referencie o činnosti a dôveryhodnosti žiadateľa,
d) forma prezentácie MČ Košice – Sever ako poskytovateľa dotácie.
(3) Úrad predloží odborné stanovisko starostovi MČ Košice – Sever, ktorý na jeho
základe rozhodne o poskytnutí dotácie, alebo žiadosť zamietne.
(4) O schválení resp. neschválení žiadosti o poskytnutie dotácie upovedomí MČ Košice Sever žiadateľa do 10 dní od rozhodnutia starostu MČ Košice – Sever.
(5) V prípade kladného rozhodnutia o poskytnutí dotácie sa podmienky obsiahnuté v
odbornom stanovisku premietnu do obsahu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Tretia časť
§7
Lehota na vyúčtovanie poskytnutých dotácií
(1) Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutej
dotácie a predložiť ho do 30 dní od ukončenia konkrétnej úlohy alebo akcie, na ktorú
bola dotácia poskytnutá. U akcií ukončených medzi 16. až 31. decembrom najneskôr
do 15. januára nasledujúceho roka.
(2) Za termín ukončenia úlohy alebo akcie sa považuje termín poslednej úhrady faktúry,
potvrdzujúcej vynaloženie nákladov žiadateľa z poskytnutej dotácie za uskutočnenie
konkrétnej úlohy alebo akcie.

§8
Vyúčtovanie dotácií
(1) Správa o vyúčtovaní poskytnutej dotácie, ktorej prílohami sú kópie účtovných
dokladov preukazujúcich jej čerpanie, tvorí vyúčtovanie poskytnutej dotácie.
Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje platný zákon o
účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie
listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod.).
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(2) Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie musia byť vrátené na účet MČ Košice –
Sever, z ktorého boli poskytnuté, a to do piatich dní odo dňa predloženia
vyúčtovania. Zároveň príjemca dotácie je povinný zaslať avízo o vrátení
nedočerpaných finančných prostriedkov. V tom istom termíne odvedie výnosy
(úroky) z poskytnutých finančných prostriedkov znížené o príslušné poplatky za
vedenie účtu v peňažnom ústave, ak výsledná suma bude vyššia ako 3,- €.
(3) Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie podľa predchádzajúcich
ustanovení je potrebné zaslať MČ Košice - Sever, ktorá vykoná konečné zúčtovanie
poskytnutej dotácie s rozpočtom MČ Košice – Sever.
(4) Pri hodnotení vyúčtovania poskytnutej dotácie MČ Košice - Sever prihliada na
dodržanie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, najmä účelu použitia a
dohodnutého spôsobu nakladania s poskytnutými finančnými prostriedkami, lehoty
ich použitia, zabezpečenia odvodov z prípadných výnosov dotácie v prospech MČ
Košice – Sever, zabezpečenia princípu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
subjektom pri použití poskytnutých finančných prostriedkov, na dodržanie kritérií
podľa ustanovenia § 6 ods. 2 tohto nariadenia a na uplatnený spôsob prezentácie
spoluúčasti MČ Košice – Sever pri financovaní realizácie akcie subjektom.
§9
Kontrola poskytovania a použitia dotácií

Kontrolór MČ Košice – Sever a poverení zamestnanci MČ Košice - Sever po
poskytnutí dotácie sú oprávnení vykonať kontrolu plnenia podmienok zmluvy o
poskytnutí dotácie u príjemcu dotácie, najmä kontroly splnenia účelu dotácie, plnenia
harmonogramu realizácie akcie, termínov použitia dotácie a kontrolu dodržania
náležitostí účtovných dokladov, spojených s realizáciou akcie.
§ 10
Sankcie
(1) Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto nariadení upravuje osobitný
predpis.
(2) Použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, neodvedenie výnosu z dotácie,
prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie dotácie, umožnenie
bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z dotácie, nehospodárne,
neefektívne a neúčinné vynakladanie dotácie, nedodržanie ustanoveného alebo
určeného spôsobu nakladania s dotáciou, porušenie ďalších pravidiel a podmienok,
za ktorých bola dotácia poskytnutá, je porušením finančnej disciplíny podľa
osobitného predpisu.

4

Štvrtá časť
§ 11
Záverečné ustanovenia

(1) Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Sever dňa
22.06.2016 uznesením č. 162/2016.
(2) Toto nariadenie v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť 15-tym dňom
od jeho vyvesenia na úradnej tabuli MČ Košice – Sever.
V Košiciach dňa 29.06.2016

Marián Gaj v. r.
starosta
Vyvesené dňa: 30.06.2016
Zvesené dňa: 15.07.2016
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 15.07.2016

5

