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o poskytovaní dotácii z rozpočtu Mesta Nová Dubnica



všeobecne závázné nariadenie Mesta Nová Dubnica
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica

Mesto No\,á Dubnica podťa ustanovenia § 6 ods, 1 Zikona č, 369/1990 Zb. o obecrrom
Zriadení \ plalnom ,lrení a podLa ustanovenia § 7 ods. 4 zél<ona ě,583/20M z. z. o
íolpočtoťch pravidlách rr-zemnej samosprály a o zmene a dopln€ni niellorých zákonov
\ plahom aleni. [,dáva pre územie mestaNová Dubnica

všeobecne ávázné nariadenie
o poskytovaní doíicií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica

Órerrot t
úyodné ustlnovenie

Účelom tohto všeobecne Závaizného nariadenia (d'alej len ..vzN") je úprara a spósob
poslq,tol,ania dotácii z lo1počtu Mesta Nová Dubnica ( ďalej len ,.m€sto"), okruh
oblasli, koťch sa posK}Ltovanie dotácií §,ka a podmiorry-, 7a a}ých móžu bť dotárie
posk]loYané,

Pre účely 1ohto VZN sa doláciou rozumie nená\,íatnÝ finančry' prispevok poskymutý
,/ ro,/počtu m9sta. Žiadatel'om je osoba \,ín},sle článku 2 ods, 1 tohto vZN. ktorá
mestu doručila žiadosť o posl].tnutie dotácie, Prijemcom dotacie je osoba v z-rn_vsle

Člarrku 2 ods, 1 tohto vZN, koíej bota schváleťá dola.ia,

],

čIánot z
všeobecné podmienky

1, Z rozpočtu mesta sa móžu posI§lovat' dota.ie právnicl§,m osobám a § zickým osobám-
podrrikatel'orrq ktoré majú sidlo alebo m,alý poblt na územi me§t4 a.lebo kloré pósobia,
,!,konárajú činnosť na územi mest4 alebo pos§tujú služby obyvatel'om mesta, l€n na
podporu všeobecne píospešnýď sluáeb, všeobecne prospeš{ých alebo
verejnoprospešry,ch účelov ana podporu podnikania a zamestnanosti,

2, UstanoIenia tol1to VZN sa neYzt'ahujú na poskl,tovarrie dotácii prárniclfm osobárr!
Ltorych zaliladatel'om je me§to, iným obciarn alebo vuc podl'a § 7 ods, 2 zá]íoĎa ě_

5'33i20a1 Zz. o rozpočtoťch pralidlách úZeířmej sarnosprá\.v a o mrene a doplneni
niellorych zalionor v platnom zrreni,

3, všeobecne prospešné služb]-. na Lloré sa vďahuje toto nafiadenie sú na.jmá:
a) pos§tovanie zdravomej stalostljYosti.
b) poskyto\anie sociálnej pomoci a humanrtárna starostlivosť,
c) 1\ olb4 íoZ\ oj, ochían& obnova a prezentácia duchovŇch a kultúmych hodnót,
d) ochrana Ludsljch prá\ a záidadnÝch slobód,



e) rzdelávanie, \_Ýchoya a rozi oj telesnej L:ulfury,
í) úsl:um, r"ivoj. r edecko_techíucké služb}, a informačné služb1,,

d t\orbaa ochrana životného prostredia a ochnna zdravia obyvatel'stva
h) služb1 na podporu regiorralneho rozroja a zalnestnanosn.
i) zabezpečenie bý\áJti4 sprhT. údržby a obno\T b,}-tového fondu
j) prop€lici4 záchran4 údržba, obnova a rekonštrukcia póvodnej aíchitekni.,v mesta Nová

Dubnica ! štÝie ._sorelď' ! zmvsle závaiznej časti platného Uzeínného plánu mesta Nová
Dubírca.

,l. verejnoprospešné účel},, na L1oré sa vzt'6huj e toto nariadenie sú najmá:
a) rcz\ oj a ocbrana duchovd,ch a kulfum]-ch hodndt
b) reálizácla a ochrana l'udských prá! alebo in]ich humanihlÝch cierov,
c) ochrana a 1vorba živohého prostredi4
d) zachovarrie prirodných hodnót,
e) ochrana Zdravia.
í) ochra.]a prá\, detí a nr]ádeže,
g) roz\ oj ved},,lzdelani4
h) teloťchova a šport
i) pinenie individuáne ulčenej humanitnej pomoci ple iedúotlivca alebo skupinu osób,

ktoré sa ocitli t ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postiirnuti ávelnou
pohromou.

5, v ro7počte mesta sa proslriedryq na dotacie na prislušný rczpočto\.ý rok rozpočfujú na
konkrélnu alcju. úlohu p.ojek alebo účel pouátia prostriedkov. Podliehajú ročnemu
Zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poslq,.tnutlm nemožrc 

^ýšiť 
celko\.ý dlh mesta

6 Dotácia sa neposk!,tuje politicK}-m stlanár4 politic§,m hnutiam a ich koalíciám,

7 Na posk)tnutie dotácie nemá žiadateL prárn_Y nirok,

8, Ce]ko\ý ob]em finančných prostriedkol, určených na posk}lovanie dotácú schval uje
Mestské zasfupitel'stÝo v Novej Dubnici pri schvalbvani rozpočtu mesta na rozpočto!]i
rok, výšku finaačných prostriedkov na dotácie jednodi!ým žiadatelbm na\Ťhujú
komisie mestského zastupitelstva v 1ávislosti od požadovanej \.jšk_Ý, účelq jednotliyých
akcii a úloh. Posk}tnulá dotácia neinóže prewšovať poádovanú ťšku áadaleLa,
Dotácie móžu b}ť posl§tnuté len v pripade dostatku llastných prijmov v ro/počte m€sía
a ich posk}lnutie nesmie okoziť Yecné a časové plnenie úloh mesta qŤlýÝajúcich zo
scht iiieného rozpočtu mesta

9, Pri roáodovani o ťške dokcie sa prihliada predovšetlcým na {ýmam realizovaných
činnosti daným žadateťom pre mesto, k finančnej náročnosti realizovan!,ch činnosti a k
účelnosti fi nančnei dotácie,

l0. Dolacie posry-torané z rozpočfu mesta íi€ je moŽúé pouŽit'na:
a) úhradu ňiezd alebo odmen,
b) na nákup alkoholicx}-ch a tabalioq ch ťrobkov,
c) na Lrhradu preruijmu karrcelárii, prevádzkoŇch náidadov ( telelón1,. plr,n. TKo a pod.),

d) refi-rndáciu r"ýdavkov uhraderych v upllnrulých rokoch
e) spláaanie ú!ero! aúrokov Z posl_ltnutých úveror,
f) na finančné da§,. doláciu lnému subjellu, odmeny funkcionárom, pokut!,, penale,



s)

lL

2.

3,

4.

sumu p.edstavujúcu DPH z tovaro! a služieb r pripade, že áadateť je plafterom DPH
podt'a prislušnl,ch plá\Ťl_vch predpisov,

Právnickej osobe podl'a Čtánku 2 ods, 1 nariadenia možno posk},tnúť dotáciu Z rozpočtu
mesta len \.ted},, al ta1o prá\nicki osoba nemá právoplame uložený trest zá}azu prijimať
dotá§ie alebo subťencie alebo trest Ziilazu prijimat'pomoc a podporu posk_lloYanú l
fondov Európskej únie,

čtrlrrot l
Podmi€nkT po§I§,tovania dotácií

], Doliiciu v lm}sle lohto vZN možno posk]lnúť na záilade pi§orrmej žiadosti (pdloha
č 1) a predloženej konkéme.J alcie. úloh_!, píojellu alebo účelu potržitia pTostriedkov
(,.dalei len píojekt''),

Žiadatel' uplatni žiadosť o dotaciu na nasledujúcr kalerrdámy rok na Me§tskom urade
v Noťej Dubnici najneskór do 15.11. kalendÁřneho roka predchádzajúceho poskytnuíiu
dolácie, Žiadosti doručené po stanovenom termine nebudú zaradené do procesu
posudZoíania,

Žiadatel doručí 
'adosť 

s prilohami v temúne určenom podla č1,3 ods, 2 tohto vZN do
podatel'ne MsU Nolá Dubnica alebo prostrednlctvoň posl§4ovaleLa poštoťch sluáeb
na adrcsu Mesto Nová Dubnica Trenčianska ,{5/,{l_ 0t8 51 Nová Dubnica Pre
posúdenie dodržania terminu určeného na p.edkladaJue žiadosti. je roáodujúci dátum
pnjatia žadosti podalefňou MsU, íesp, dátum odoYzdánia áadosti na prepraw
poskýolatel'ovi pošto,i!ch služieb,

Žiadosť musí obsahovat' (priloha č, 1):

a) přesná identiíikácia žiadateť4
b) prá\Ťa lorma ž]adaJel'a (napr, s.i,o,, álŤostnílq nezisková oíganizaci4 občianske

c)
d)
e)

0
c)
h)
D
j)
k)

Združenie. nadácia).
identifi kačné čísla: IČO,DIČ,'IČ DPH
meno. pnezl,isko a lunkcia šlaJutameho zastupcu
adresa.i sidlo žadaleLa"
banliové spojenie.
telefón. email,
náZov alcie/podujalia, 1ermín a miesto jeho konania,
uvedenie odbomého garanta za realizá.iu podujatia./atcie,
lormd Jčasli mesta a spósobJeho prop€lrcle.
účel použitia a požadovanú \"ýšku posk}.tnutej doLí.ie, celko!ý rozpočtový náklad,
charakeristiku projeltu, Ýlastné zdroje fi nancovania žiadateťa,

l) čestné D} fuenie žiadar€r4 že má ku dňu podaia žiadoši v"vsporiadané všetky
zá\aizky po lehote splatnostt \'oči mesfu, že nie je voči nemu vedené exekučné alebo
konkuímé. řeštrukturalizačné ani trestné konarrie, že nieje v likvidácii (prlloha č,2),

m) čest:lé prelrláseíie áadatei-a- píámickej osob o tom. že nemá práYoplatne uložeíý
tíest Zákalu prijimať dotácie alebo subl,encie. alebo trest zákazu pdjímať pomoc
a podporu posk!,tovanú z fondov Eúópskej únie v čase podá.rria áadosti (priloha č.2),

n) kópia zmlu\,l o zriadení bankor,ého účh]. alebo pot\Ťdenie bank!, o vedeni účtu,
prip, če§tné prehlá§enie. že žiadatel' nemá v banke zriadený úče|



o) - mimovládne neziskové organizácie - MNo - (nadácie, neziskové organizácie
posk},tujúce ršeobecne prospešné služby, občiar§ke Združenia, odborové
orgarrizácie. oígaizácie Zane§tnávatel'ov, olganilácie s medzináíodným pň,kom,
neinvestičné fond:,) sú po!inné predloáť !"i,pis z regisía mimovládnych neziskornich
olganizácii v listinnej podobe, ktoný nesmie bť staíši ako 30 dní, ak tento 4pis
Z technicl§ ch pričin nie je možné Ziskať z informačného s} stému verejnej sprá\T,
- žiadatelia uvedeni v Člá.ÍŇu 2 ods, l vzN sú povinni predloáť ťpis z prislušného
registrového úradu v listinnej podobe, ktoď nesmie blť staíši ako 30 dni, at tgnto
yýpis z technicK]qch pričin nie je možné Získať z informačného systému veíejnej
sprár1,,

p) súhlas áadateLa so zbromažďovaníťr\ spraaovanim a zverejňovanim poskltnur]"ch
údajo\, \ lmysle zakona (e súčasťou čestného ryhlásenia v prilohe č, 2),

5. Žiadatelia o dotáciu. koťch ciel'om je údržb4 obnova a rekonštrukcia pó\,odnej
aíchitektúĎ mesta No!á Dubnica v šry-le ,.sorelď' alebo by svojou činnosťou
alímkoh ek spósobom Zasa}o\ali posk!,tnutim dotácie do póvodnej archilektúry mesta
Nová Dubnica vštýle,.sorela - Krohovej alchitelíjry" sú poi,lnni pri predkladaní
žiadosti o dotaciu okem naplngnia ods 4 k áadosti zároveň predložiť:

a) podl'a druhu predpokladaného zása}u do póvodnej architektury jeden z ť,chto
dokumentol,už potlrdených súhlasným slanoviskom oddel€nia ťstavby, úzeínného
p]ánovania a doprary

- ohlásenie drobnej stal,by
- olrlásenie StaÝebných úprav a udržiavacích prá.
- Stal,ebné pol,olenie
- stal,ebné pol,olenie jednoduchej stalby v spojenom úzeímom a stavebnom konaní

b) spracovaný zámel aj y 8rafickej podobe (ednoduchý projekt, qkresolá
dokumentácia, vizualizácia a pod,), Zámer musí b}ť spíacovaqi autorizovanou osobou
(architektom),Len pri jednoduchej údťžbe ,esp, obnove je možné sp@covanie zameru
í grafickej podobe Mhradj1'opisnou lextovou časťou s pripadným doplnenim fotografii,
bez spracolaíia autorizovanou osobou (architektom) o dostatočnosú predloženého
zámeru roáodne oddelenie 1ýstavb}, úZeírmého plánovarria a dopra.y pri pot!Ťdzovani
jedného l dokumento! definovaqich pod písm, a)

c) k požadovanej úške dotácie aj \ýšku loztr}očtovan}'clt ná}ladov od odbomej firmy,
korá bude uskutočňoyať realizáciu konkréme.j údžby_ obnovy- resp, rekonštíukciu c€lej
resp, časli póvodnej architektúry !, š!-le ,.sorela - Icohovej architektúr}"'

6, Dotácia nebude posk}lnutá žiadateloli, L1o§
a) ! prqlchádzajúcom kalendámom roku pouál dotaciu alebo jej časť v rozpore

s účelom. na ktoď bola posk]tnutá
b) dotlíciu alebo jej časť za predchádzajúci kalendrim1, rok v sttnovenom ten ne

ne\}učtoval. a to ani v dodaločne posk}tnutej lehote stanoveneJ vo ťZr,e podla čl, 7
ods,4

c) ne\},čerpanú alebo neoprá\nene použtu dotáciu alebo jej časť Za predďládz4júci
kalendám!, rok ne\Ťátil mesfu podla podmienok uzatvoreíej zn u\,-



2.

1,

3.

órl''ot +
prtřokoÝanie áado§tí

Žiadosti o posk}tnutie dotá.ie podané na Me§tskorn urade l Novej Dubnici do terminu

uledenom \,člá'lku 3 bod 2 tohto vZN sa sústred'ujú na ekonomickom oddelenr,

Prislušni zarneslnanci pri posudzovarri vecnej a foríní,lnej sprámosti a úplnosti
predložen]ich žiadosti posfupujú v 1-rn!,sle zákona ě.35112075 Z-z- o finančnej kontíole
a audite a o zmene a doplnent niektorých zíkonov v platnom aeni (d alej len zá}on
o finančnej kontrole) a platného mútomého predpisu o rykonávarť finančnej kontrol!.

v pripade, že žiadosť nie je úp]ná vyzvú 
'adatel4 

aby ju doplnil v stano\errej lehote

nalménej 8 dni, Neúplné žiadosti, L:toré nebudú v stanovenom termíne náležite doplnené

a súča§ne preukizatefíe doručené, budú \yíadené Z píocesu posudzovania, otejto
skuločnosti budú informorané prislušné komisie a žiadatel'

Žiadosti. ktore spiňajú podmienky na posl],tnuúe dotacie. sa rozdel'ujú do jednottiťch
oblasti podla odbomých komisii. Tako lozdelené žiadosti odovzdá vedúci Eo
garantom .jednotliDch komisii k posúd€niu na 7ásadnulí prislušnýů komisii, aj s

ťškou dotácie na základe schráleného lozpočfu na prislušný kalendám_v rok.

Ekonomické oddelenie k žiadosti priloá pisomné po§Ťden€ o tom, či mesto má/nemá

pohl'adálku voči áadatefovi, a pisorrné potvrdenie otom. či a ! Llorom rcku bola

'iadatel 

oli dotácia už posk}tnuta kedy bola zúčtorarui s rozpočtom mest& resp, kedy

a z alo ch dóvodor bota vrátená do rozpočtu mesta (priloha č. 3),

4, Komisia pí MsZ, Llorá je prislušná posudzovať posl§tnutie dolácii !,rozhodovacej
právomoci MsZ, je opíámená i,ŤZvať áadalel'a o posk!,tnutie dotá.ie na o§obnú

prezentáclu projektu. na korého realizá.iu má b}ť dotícia poskytnutá, v pripade, ak

žiadatel odmrehe osobnú plezentáciu projellu, komisia je opíánená mestskému
Zasfupilel'stvu odporučiť neschváiť posk}tnutie dotr{Eie na projel1,

5. Všetl§, žiadosti, Lloré jednotlivé komisie prerokovali, musia b}ť následne prelokované

vo finančnej a majetkotej komisij. Komrsiarni schYálené žiadosti o doticie aich
pisonmé posúdenia (priloha č.,{) budú opátoYne sústredené na Eo, Lloíé pripraví návrh
rozdelenia dolácii jednotlilým žadatel'om k sch!ri{eniu Mestským za§tupiteLstvom,

2.

l,

Ó*rox s
Forrna posh/tovania doácií ! ná\Ť.tných ťmaněných výpomocí

Po schv.ileni rozdelenia dotáclj jednoaliťm áadaleťom Mestsl§,m zastupite]ltvom
mes1o uzati,ori so žiadatefom Zmluvu o poskytnuti dolácie, L1oIá musi mat'písomnu
lormu, Znluvu lypíacováva ekonomické oddelenie /EO/.

U/alvoreniu anlu\_v predchád/ajú úkony spojené s il,konanirn finaačnej kontroly
r ,rmvsle zákona o finančnej kontrole a plamého Ynútomého predpisu o rykonávani
finančne] lonlrol\,



3, zmlu\a musi obsaholat':
a) o2načenie ánluvnrch strán ru2or, sídlo, štatutám}, zlisfupca, IČo/DIČ, bantové

spojenie
b) oblasť poskr,tnutia dotácie,
c) úšku dotacie.
d) úč€l použitia dotácie,
e) spósob poskýnutia dotacie,

0 spósob a termin v}účtovania dotiicie,
g) Zá\.ýok prijímatel'a uabezpečiť vhodnú propagiiciu mesta ako posl§tovatel'a dotácie
h) lálrok prijímatel'a vrátiť nell,čerpanú časť dotácie a lehotu najej víálenle,
i) Závžok prijemcu vrátiť dotáciu ! pripade, že dotácia nebud€ použtá na úěel na

ktory bola poskltnutá,
j) ustanovenie o pÉve kontroly v}užtia posl!1tnuq ch prostriedkov a ukladania s8.n}cil

/a porušenie finančnej disciplin}

4, Kždú ,/menu. klorá nastane po podpise zr uv1, (napr. anenu sídla orgelizáale,
štafutámeho orgánu, barrkového spojenia apod), je žadateL povinili bezodHadne
pisomne omámit' e}onomickému oddeleniu mesta

5 zmluva sa \ypíacu.je \, š§roch ryhotoveniach l koťch ekonomické oddelenie
odo\Zdá Jedno. vyhotovenie žiadateLovi, Zostávajúce lyhotoveí]ra sa
akladajú na MsU takto: 2 v)ůolovenia oddelenie ekonomické Eol, l \yhotovenie
oddelenie organrzaóno - sprá!T}e,

6 Pre\ od 1inančných prostriedkol, poskltnuly-ch podla tohío náriadenia na účet žiadat€La
Zabezpečí odd€lenie ekonomické najneskóí do 15 dni od podpísania zrnlu\T, v pípade,
že /iadaleI nemii Zriaden} učet. móže b)l'dolácia rlplatená r pol]adni \4sÚ,

7. V pripade. že áadaleL nemá aiadený účet v banke, dotacia bude [platefui v pokladni
MsU ma\, do 1_{šk! 800 €, vrátane, Pre poslq,tnutie doLicie vyššej ako 800 € iít i
žiadateL pol,irrnosť predložiť doklad o zriadeni ba.r olého účfu,

8, vjednom rozpočto\om rollr je možné posk]tnúť tomu istému áadatel'ovi dotáliu len
jedenkrál

Člrinol e
vyúčtovanie po§kyhut€j dotácie a návratnej finančn€j výpomoci

1, Dotácie posk}lnuté Z rozpočtu mesta Za podmienok ustanovených týmto vzN
podliehajú ročnému zúčtovaniu § lozpočtom mesta"

2, Ak prijemca nev},čerpá dotáciu do stanoÝeného terminu 15.12, kalendámeho rok4 nárok
na posl§tnufu dotliciu zariká

3, v pripade dotfuig posk}tnutej na činnosť áadatefa v prislušnom rozpočtovom roku sa
vo í\účtovani atceptujú dotlady z celého obdobia, na Lloré bola dotfuia posk},tnuL!
be/ ohl-adu na lermin pouIianla dotacle



4.

5,

10,

Dotá.ie posk},tnuté na účelovo viazané podujatla móžu b}ť použté len na \Ýdavls,.
kloré píijemca uhradi po dáfume účinnosli. t.j, po podpisani a zverejnení zrriluvy na
webovej strlinke mesta,

v}účlova e spolu s priloharnr l termíne určenom podťa č1.6 ods, 6 tohto vzN doruči
pdjemca dotácie do podalelne MsU Nová Dubnica alebo píostrednictvom
posk).tol,atel'a poštolých služieb na adlesu Mesto Nová Dubnic4 Trenčiaiska 45/4l,
0l8 51 r.!oYá Dubnica, Pre posúdenie do&žania terminu urěeného na predkladanle
\\učlo\aIIa Je roÁodulúci dafum prijatia podalel'ňou MsU. resp, dárum odo\Zda.rua
v}učtorania na plŤla\,x post],tovaterovi poštových služieb.

6, v}účtolanie (priioha č5) doracie posk},tnutej na všeobecne prospešné služby
a yerejnoprospešné účel,!
a) podl'a článku 2 ods, 3 pismeno a) až i) VZN a čla u 2 ods, ,1.1e po\in{, rl,konať

prijemca rždl,pisomne na základe účtoýlých dokladov do ]0 dní od ča§u použitia
celei ťšky dotácie. najneskdť do 15. 12. pdslušného roka, v dvoch pisomnÝch
\f,hotoveniach (1 originál, l kópia),

b) podl'a čláťtku 2 ods. 3 pismeno j) je povinný \ykonať pdjemca vždy pisomne na
základe účtor.rrúch dokladov do 30 dní od ča§u použitia celej ťšky dotácie,
nain€skoť do 30,11. pdslušného roka, v dvoch pisoríný.h \,a,hotoveniach (1

originá{. l kópia).
c) ak sa akcia, na Lloru bola posk}ínutá dotácia uskutočnila pred nadobudnutim

účinnosti tejto znrluv.v, ie priiemca po!,inn}, predloáť Dlrětovanie dotácie do 30 dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zm|utT.

sprá\nosť dodrania účelu a technicrych podmienok dotá.ie posl]tnutej na všeobecne
prospešné služb: podla Članku 2 ods. 3 pismeno J) tejto smemice overi tojčlenná
odbomá komisia Y zloženi: predstariiel' redenia mesta, vedúci oddetenia q:staÝby,
úZemiého plánoYanra adoprav! a predseda komisie yýstavby uzeínného plánovania
a dopral},. Táto konrrsia píedloži elonomickému oddeleniu odbomé slanorisko (priloha
č, 7) do ] 5.12,. koré v pripade poíušenia ustanoveni ukladá povinnosť žadatel'a \'Ťátiť
poslltnutu dotáciu do rozpočfu mesta,

K Dúčtolaniu je žiadatel porrrrn!, pnložiť k nahliadnutiu originril,v všetl§.ch účtowých
doklado\,_ na koré sa l zúčtovarli odvoláva" súpis predkladaných dokladov predloži na
t]ači\e. ktolé tlo.i prilohu č 6 v,"-účtovanie píeukazu.júce použtie dotácie na schváen!
účel musj obsahovať účromé doklady o úhrade v zm},sle zirkona é, 43ll2o02 z.z_
o učlo\ruct\e \ Zneru nesloršlch predpiso\

sprál,nost' §účtovania overuje ekonomické oddelenie. V píipade nedostatkov
predloženého l,\účtoYania, jeho nesprávneho a neúplného predloženiá_ ekonomické
oddelenie zašle prijemcori rýau. ab_v nedostatky l,yúčtol,ania odshánil aaby
be/odkladne zabezpečil jeho sprá\,no§ť a úplnosť, najneskór do 15 dni od dolučerua
1ýZry.

Zamesmanklrla ekonomického oddelenia po pot\Ťdenl správnosti \yúčlovania overi
fotokópie doložeqí,ch účtoúých dolladov, Kždú fotokópiu zameslnank}ňa oddelenia
opatri doložIou .,zodpovedá onginálu" a pripo,1i svo.1 podpis a dátum, Píjemca dotacie
pTedloži k \,}účlova.nju dotacie origiruíi_v a aj kópie predložených dokladov



lt Po D,konani uleden]ich úkonoY ekonomické oddelenie odo!,zdá do vlastných ruk
prljemcovi dotácie originály účto$ých dokladov a jedno §,hotovenie vyúčtovania
Prev7atie doklado\ si nechá od p.ijemcu dotacie pisoínne potlŤdiť a pot\ldenie Založi
spolu s overenýml fotokópiami a druhým ryhotovenim wúčtovania do evidencie
oddelenia.

12 Pňiemca dotáde ]e povinť poskFúť súčinnosť pň prevereni dodlžavania účelnosti
prostriedko!, ako aj kontrolu ich použitia" Prislušní zarrrestnanci mesta rykonajú \
zm_"-sle zákona č, 357/2015 Z-z. o ínalčlej konlrole a audite finančnú kontrolu
Ý}úůovania dotácie u prijemcu dotá.ie.

2.

3,

1.

5,

6,

1,

čtri"ot l
vnítenie po§hrtnutej dotácie a návfatnej fiíančnej úpomo.i

Píjemca dotácie je opráiŤer! použiť poslj-tnulú doiiciu z rozpočfu mesta len Da úč€l,
na ktod mu bola poskltnutá a Llory je uvederrý v zírrluve a je povinný nalcladať
s dotáciou hospodáme. účline, efeki\Ťe a účelne v srriade s podmienkami uvedenými
f uzatvolenej Zliluve,

Zmeniť účel poslf-tnuťch íinančných prostiedkov je možné iba s pisoínným sú} asom
prinitora mesta na Ztklade žiadosti podanej prijemcom dotá.ie do času pouátia
dolácie, v pripade udglenia súhla§u primlálora mesta so ,.menou účelu, bude
l r pracor arrj Do dalo k k pó t odnej zrr uve o posl§tnuti dolácie Z rozpo čtu mest4 kto 1,1

bude podpísaný oboma Zmluinými stranařni. Neudelenie sťrhlasu bude aslané pisomne
lormou oanímenia.

Neryčerpa.nú časť posl§tnutej dotácieje píijemca dotlicie polinný vrátiť neodHadne po
naplnení účelu do rozpočtu mestá- najneskór však do 15 dni po termíne, stanovenom ria
\lučtovanie dotacie

v pripade. že doručené r!,účtoranie dotácie nebude úp]né a nebude preukáZané riadn}mi
účtomými doHadmi, mesto písomne \yz\,e píjemcu dotácie na jeho dopm.ovánie,
doplnenie a vo 1,zr,e z&oveň urči lehotu na odstránenie nedostatkov ryúčtovania.

v pripade, že prijemca dotá.ie ani v lehole určenej vo iýzve neodstráni nedostalll,a
nedoručí Mestu dop]nené v!účtovanie, prljemca dotácie je povinn(, vrátiť poskýnutu
doláciu alebo jej časl' \ Iol.sahu, v akom čerpanie dotácie na učeqi účel nebolo
doručeným l,1]rčtovanim dotácie preukáZané a to l, lehote do 10 dni od doručenia r,ýzvy
mesta na vIátenie dotácie a zaroveň je polinný uhradiť sankcie podl'a § 31 za}ona č,
523/2001 Z,z, o rczpočtoqi,ch pravidllí.h verejnej splávy ao iŤnene a doplneni
niellod,ch zákonov qučtol,anie dotácie,

v pripade, že prijinratel' dotácie nedoruči Mestu qúčtovarrie dotácie,.je po\inný llátiť
posl,_1,tnulú dotáciu ! celom rozsahu. ato v lehote najneskór do i5 dní po termine,
stanovenom na v!účtoyanie dotácie a ziiťoveň je povimý uhradiť santcie podLa § 31
zlrJŇona 523120()1 Z.z, o rozpočto\ých praridlách verejne.; spráry a o znene a doplne
niekloťch ZáIonov.



,7.

8,

Čerpanie pos§tnute1 dotacie \ Iozpore s nieltoqim ustanovenim uza\,Ťetej zmluv} je
nmprávneným použitim posk],tnulich finančqich prostriedkov, Mesto pri porušgri
finarrčnej disciplin1, prijemcom dotácie postupuje podťa § 3l za}ona 52312004 Z_z_

o rozpočtoťch pra\idlách verejnej sprálT a o znene a doplnení nielloďch zi{&onov.

vrátenie poslqtnute.J dotácie do rozpočfu úesta l,zmvsle ustatoveni tohto vzN je
prijemca dotácie pol,inný uskutočniť formou prevodu na peňažqi účet me§ta u!eden]'
v zmluve o posk\tnuti dotáaie. alebo !,kladom hotovosti do pokladne MsU. 1úto

skutočnosťje povinný pisomne oznámiť ekonomickému oddeleniu me§ta.

Óánokt
záyercčné u§tanoverria

1, Tolo Všeobecne Zálžné naíiadenie Mesta Nová Dubnica č. 9/2019 o poskt1olaní
dotacii z rozpočtu Mesta Nová Dubnica bolo schválené Mestsx]*m zasfupitel'stvom v
NoYej Dubnici dňa30,10,2019, Uzneseíťm č, 65/2019,

2, Nariaderue nadobúda účinnosť dňa 01,01,2020,

3, Dňom nadobudnLrtia účinnosti tohto nariadenia sa ruši vZN č, 7/201l o posk}tovani
dotácii Z rozpočtu me§ta No!,á Dubnica a vZN č, 6/2016. YzN 1l2o1,1 avzN9l20I7
o Znenách a doplneni Všeobecne záiá_aÉho naliadenia č.7/2011

|)

rng, Peter Marušinec
primlitor mesta

Priloha č l Žiadosťo posIrymutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Dubnica narok,.,.,..
Priloha č, 2 - Čestné prehlásenie
Priloha č 3 - Pisoíné pottrdenie k žiMosti o po§klhutie dotácie z lozpočtu mesta Nová
Dubnica
PriIoha č, ,l - Pisoímé posúdenie žiMosti odbonlúmi kornisiami
Pri]oha č 5 - v}učtol anie dotácie poslŤnutej Mestom Nová Dubnica
Pr1loha č 6 Súpis dokladov
PňIohač 7 - Písonmé posúdenie \\účlo\ania
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