
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 159/2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 
 

Mesto Veľké Kapušany na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a platnom znení a podľa §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 vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany. 
 

Prvá časť 

Všeobecné ustanovenia 
 

Čl. 1 

Účel 

 

 Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa stanovujú 

podmienky pre poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

pôsobiacim na území Mesta Veľké Kapušany (ďalej len „mesto“). Nariadenie upravuje aj 

postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií, postup ich posudzovania a overovania zo 

strany oprávnených orgánov, schvaľovanie dotácií, pravidlá zúčtovania dotácií. 

 

Čl. 2 

Predmet 
 

Predmetom tohto nariadenia je poskytovanie dotácií právnickej osobe a fyzickej osobe 

– podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, 

vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta na podporu 

všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na 

podporu podnikania a zamestnanosti. 
 

Čl. 3 

Definícia pojmov 

 

1) Pre účely tohto nariadenia pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný 

príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta v zmysle tohto nariadenia. 

 

2) Pre účely tohto nariadenia pod pojmom „všeobecne prospešné služby“ rozumejú najmä: 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej 

starostlivosti, 

b) sociálna a charitatívna činnosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

zachovanie duchovného dedičstva, 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu, 

f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov mesta, 

g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

h) správa a údržba kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta. 

 

3) Pre účely tohto nariadenia pod pojmom „všeobecne prospešné účely“ rozumejú najmä: 

a) zachovanie, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 
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c) ochrana a tvorba životného prostredia, 

d) zachovanie, rozvoj a ochrana prírodných hodnôt, 

e) ochrana zdravia, 

f) zabezpečovanie a zlepšovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

g) ochrana práv detí a mládeže, najmä podpora práce s deťmi a mládežou, 

h) rozvoj vedy a vzdelania,  

i) rozvoj telovýchovy a mládežníckeho športu, 

j) rozvoj kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti, 

k) tvorba a ochrana zdravých podmienok života a práce obyvateľov mesta, 

l) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, 

ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí 

živelnou pohromou. 

 

4) Pre účely tohto nariadenia pod pojmom „príslušná komisia zastupiteľstva“ za rozumie  

komisia, do ktorej kompetencie patrí posudzovaná oblasť podľa povahy účelu, na ktorý sa 

dotácia žiada: 

a) Komisia sociálna, bytová a rómskej problematiky, 

b) Komisia školstva, kultúry, mládeže a názvoslovná, 

c) Komisia športu, 

d) Komisia cezhraničnej spolupráce, 

e) Komisia výstavby, územného plánovania, majetkoprávna a životného prostredia, 

f) Komisia finančná – posudzovanie všetkých ostatných oblastí. 

 

5) Pre účely tohto nariadenia pod pojmom „overovacia komisia“ sa rozumie komisia, do 

ktorej kompetencie spadá overenie úplnosti a komplexnosti predložených 

žiadostí, overenie spĺňania všetkých podmienok na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 

a postúpenie žiadostí príslušným komisiám zastupiteľstva. Členmi overovacej komisie sú 

zapisovatelia príslušných komisii zastupiteľstva a predseda komisie finančnej. 

 

6) Pre účely tohto nariadenia pod pojmom „ten istý účel“ sa rozumie konkrétne podujatie 

(akcia, úloha, účel).     

  

Druhá časť 
Čl. 4 

Podmienky poskytnutia dotácie 
 

1) O pridelenie dotácie môžu požiadať iba subjekty uvedené v Čl. 2 tohto nariadenia (ďalej 

len žiadateľ) na základe písomnej žiadosti oprávneného žiadateľa. Vzor žiadosti o 

poskytnutie dotácie tvorí Prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

 

2) Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. Dotácie podliehajú ročnému 

zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta. 

 

3) Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 

 

4) Dotácie v zmysle tohto nariadenia sa neposkytujú právnickej osobe a fyzickej osobe – 

podnikateľovi, ktorých zakladateľom je mesto, tj. príspevkovým a rozpočtovým 

organizáciám mesta. 

 

5) Žiadateľ musí mať ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané všetky 

záväzky do lehoty splatnosti voči mestu a organizáciám, ktorých zriaďovateľom alebo 

zakladateľom je mesto. 
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6) Dotácia sa neposkytuje žiadateľovi, ktorý: 

a) v predchádzajúcom roku použil poskytnutú dotáciu na iný účel ako bola zmluvne 

dohodnutá, 

b) v predchádzajúcom roku nepredložil vyúčtovanie dotácie v súlade s platným 

nariadením, 

c) v predchádzajúcom roku nedodržal zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie. 

 

7) Dotácia ďalej nemôže byť poskytnutá žiadateľovi: 

a) voči ktorému je právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie 

alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 

b) voči ktorému je vedené konkurzné a reštrukturalizačné konanie, 

c) voči ktorému je vedené trestné konanie, 

d) ktorý je v úpadku alebo v likvidácii, 

e) ktorý má záväzky po lehote splatnosti voči Mestu Veľké Kapušany alebo jeho 

zriadeným a založeným organizáciám. 

 

8) Dotáciu z rozpočtu mesta nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý nie je zapísaný 

v registri mimovládnych organizácii.  

 

9) Dotácia z rozpočtu mesta môže byť použitá iba na výdavky, ktoré vznikli v danom 

rozpočtovom roku, pričom je možné refundovať výdavky, ktoré vznikli pred poskytnutím 

finančných prostriedkov v roku, na ktorý sa poskytuje dotácia.  

 

10) Dotácie sa neposkytujú na: 

a) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov a leasingových splátok, 

b) projekty/podujatia organizované s finančnou účasťou mesta v rámci plánovaných 

projektov/podujatí, 

c) zhodnotenie investičného majetku a odpisy, 

d) nákup darov a suvenírov, 

e) nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 

f) nákup stravy a občerstvenia presahujúci 15 % sumy poskytnutej dotácie,     

g) prevádzkové a režijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými 

aktivitami žiadateľa a výdavky nesúvisiace s projektom, 

h) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, 

i) na honoráre a odmeny organizátorov podujatia/projektu. 
 

Čl. 5 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  

 

1) Žiadosť o dotáciu sa musí podávať na tlačive v Prílohe č. 1 tohto nariadenia „Žiadosť 

o poskytnutie dotácie“  poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky alebo osobne 

v podateľni Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch (ďalej len „MsÚ“) na adresu: Mesto 

Veľké Kapušany, Sídl. L.N.T 1., 079 01 Veľké Kapušany. 

 

2) Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať: 

a) presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s označením identifikácie žiadateľa                        

s príslušným registrom, 

b) bankové spojenie a číslo účtu,  

c) IČO a DIČ,  

d) kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy, 

e) podrobné uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť finančné prostriedky, 

f) stručnú charakteristiku konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie, termín a miesto jej 

realizácie alebo konania, 
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g) predpokladané výdavky na splnenie konkrétnej úlohy, na uskutočnenie podujatia 

alebo akcie, 

h) formu účasti mesta na konkrétnej úlohe a akcii a prehlásenie žiadateľa o spôsobe 

propagácie mesta, výšku požadovanej dotácie, predpokladaný rozpočet jednotlivých 

podujatí alebo činností, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tohto nariadenia,  

i) meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby žiadateľa. 

 

3) K žiadosti musí žiadateľ priložiť: 

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

b) aktuálny výpis z príslušného registra mimovládnych, 

c) potvrdenie príslušného konkurzného súdu o tom, že žiadateľ nie je ku dňu 

predloženia žiadosti, v konkurze alebo v reštrukturalizácii alebo nebol voči nemu 

zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, 

d) potvrdenie zdravotných poisťovní o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na 

poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nie staršie ako 

tri mesiace, 

e) potvrdenie sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na 

sociálne poistenie a starobné dôchodkové poistenie nie staršie ako tri mesiace, 

f) potvrdenie inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch 

rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania nie staršie ako tri mesiace,  

g) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v úpadku alebo v likvidácii, 

h) písomné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových 

povinností (daňový úrad),  

i) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu a jej zriadeným a 

založeným organizáciám žiadne záväzky po lehote splatnosti,  

j) kópiu zmluvy o zriadení účtu v banke, alebo iný hodnoverný dokument potvrdzujúci 

zriadenie bankového účtu, 

k) stanovy žiadateľa – dokument, z ktorého je možné hodnoverne zistiť ciele a rozsah 

činnosti žiadateľa, 

l) doklad o pridelení IČO a DIČ, 

m) doklad preukazujúci štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak to nie je súčasťou dokladu 

podľa písm. b) tohto odseku.   

 

4) Mesto poskytne žiadateľovi dotáciu max. do výšky 80 % celkových oprávnených 

výdavkov projektu/podujatia. Žiadateľ je povinný financovať projekt/podujatie vo výške 

20 % vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré musia byť súčasťou vyúčtovania dotácie. 
 

Čl. 6 

Predkladanie žiadosti 
 

1) Mesto zverejní obvyklým spôsobom (úradná tabuľa, webové sídlo), najneskôr do 15. 

októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje,  možnosť 

získania dotácie z rozpočtu obce pre príslušný kalendárny rok. 

 

2) Žiadateľ predloží žiadosť o dotáciu v zmysle Čl. 5 ods. 1 tohto nariadenia najneskôr do 15. 

novembra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, pričom  

rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky resp. dátum prijatia v podateľni MsÚ. 

 

3) Žiadosti doručené po stanovenom termíne uvedenom v Čl. 6 ods. 2 tohto nariadenia nebudú 

zaradené do procesu posudzovania, o čom mesto písomne informuje žiadateľa a zároveň 

túto skutočnosť oznámi písomne príslušnej komisii zastupiteľstva. 
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Čl. 7 

Kompetencie pri schvaľovaní dotácií  

  

1) O poskytnutí dotácie pre konkrétny subjekt, konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia 

rozhoduje zastupiteľstvo na základe doporučení jednotlivých príslušných komisií 

zastupiteľstva. 

 

2) Zastupiteľstvo môže poskytnúť dotáciu v jednom kalendárnom roku na ten istý účel 

právnickým osobám alebo fyzickým osobám-podnikateľom iba raz a dotácia sa musí 

vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená. 

 

Čl. 8 

Posudzovanie žiadosti 
 

1) Overovacia komisia overí úplnosť a komplexnosť predložených žiadostí a overí, či 

žiadateľ spĺňa všetky podmienky na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Ak žiadateľ 

nesplní niektorú podmienku na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, hodnotiaca komisia 

e-mailom vyzve žiadateľa o doplnenie, resp. o odstránenie zistených nedostatkov do 30 

dní. V prípade, že žiadateľ nesplní podmienky na poskytnutie dotácie ani po tomto termíne, 

v zmysle tohto nariadenia bude vyradený z procesu posudzovania. O tejto skutočnosti 

overovacia komisia písomne informuje žiadateľa. 

 

2) Pri vykonávaní základnej finančnej kontroly a administratívnej kontroly ekonomické a 

finančné oddelenie MsÚ postupuje podľa pravidiel vykonávania finančnej kontroly 

a auditu podľa platnej právnej úpravy o finančnej kontrole a audite. 
 

3) Zaevidované a odkontrolované žiadosti overovacou komisiou, ktoré spĺňajú náležitosti v 

zmysle tohto nariadenia, overovacia komisia postúpi v rozdelení podľa oblasti požadovanej 

dotácie, zapisovateľom príslušných komisií zastupiteľstva do posledného dňa mesiaca 

február v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácie poskytujú. 
 

4) Príslušné komisie zastupiteľstva posúdia predložené žiadosti v termíne do 15. marca 

rozpočtového roka, v ktorom sa dotácie poskytujú a predložia zastupiteľstvu návrh na 

rozdelenie dotácií na príslušný rok, s určením účelu a výšky poskytnutej dotácie.  
 

5) Komisia športu posudzuje žiadosti s prihliadnutím na nasledovné kritériá:   

a) koncepčná výchova mládeže - preukázateľná práca s mládežou, rozvoj  

mládežníckeho športu, 

b) reprezentácia mesta - preukázateľná reprezentácia mesta - erb, logo, názov klubu, 

názov podujatia, označenie na dresoch (zdokladovať pri vyúčtovaní dotácie 

prostredníctvom fotodokumentácie, plagátov), 

c) výsledky žiadateľa - overiteľné výsledky na miestnej, okresnej, krajskej, celoštátnej 

alebo medzinárodnej úrovni, 

d) počet registrovaných a dokázateľne aktívnych členov,  

e) aktivity žiadateľa - organizovanie športového podujatia pre verejnosť na území 

mesta, pomoc pri organizovaní športových podujatí, organizovanie športových 

súťaží, rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy, podpora výkonnostného 

športu, 

f) popularita športu a športových podujatí/zápasov/turnajov - záujem verejnosti, 

g) nepriama dotácia žiadateľa od mesta - využívanie športovísk, ktoré sú v správe mesta.  

 

6) Komisia školstva, kultúry, mládeže a názvoslovná posudzuje žiadosti s prihliadnutím na 

nasledovné kritériá:  
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a) reprezentácia mesta - preukázateľná reprezentácia - erb, logo, názov žiadateľa, názov 

podujatia (zdokladovať pri vyúčtovaní dotácie prostredníctvom fotodokumentácie, 

plagátov, bulletinov), 

b) aktivity žiadateľa - vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-

umeleckej tvorivosti, podpora činnosti ochotníckych súborov, uchovávanie a 

rozvíjanie miestnych tradícií, organizovanie festivalov, detských a mládežníckych 

podujatí, podujatia masového charakteru týkajúce sa kultúry organizované v meste, 

záujem občanov o predmetnú oblasť, 

c) výsledky žiadateľa - overiteľné výsledky na miestnej, okresnej, krajskej, celoštátnej 

alebo medzinárodnej úrovni, 

d) podpora obnovy kultúrnych pamiatok a pamätihodností nachádzajúcich sa na území 

mesta,  

e) zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry,  

f) prezentácia mesta formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činností, 

g) mimoškolská činnosť a práca s deťmi a mládežou na úrovni materských a základných 

škôl pôsobiacich na území mesta, 

h) využitie voľného času mládeže, 

i) nepriama dotácia žiadateľa od mesta - využívanie priestorov, ktoré sú v správe mesta.  

 

7) Komisia cezhraničnej spolupráce posudzuje žiadosti s prihliadnutím na nasledovné 

kritériá:   

a) reprezentácia mesta - preukázateľná reprezentácia mesta - erb, logo, názov klubu, 

názov podujatia (zdokladovať pri vyúčtovaní dotácie prostredníctvom 

fotodokumentácie, plagátov, bulletinov), 

b) výsledky žiadateľa - overiteľné výsledky na miestnej, ale najmä na medzinárodnej 

úrovni, 

c) aký prínos medzinárodného charakteru pre mesto sa očakáva podporenou aktivitou 

(napr.: v oblasti rozvoja: regiónu, cestovného ruchu, turizmu, zamestnanosti, 

vzdelávania, kultúry, športu, ochrany prírody, dopravy, atď.).  
 

8) Ostatné žiadosti o poskytnutie dotácií budú posudzované podľa nasledovných kritérií: 

a) oblasť zdravotníctva: 

- rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom, 

- zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky, 

b) oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti: 

- činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení  právnických osôb vyvíjajúcich 

humanitnú a charitatívnu činnosť najmä na území mesta, 

- na podporu masových podujatí pre postihnuté deti a mládež, 

c) oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v meste: 

- zlepšenie stavu z hľadiska riešenia odpadov v  meste a jeho separácie, 

- viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri 

údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba 

kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia, ...), 

- zabezpečenie ochrany prírody. 

Tretia časť 

Zmluvy a zúčtovanie dotácie 
 

Čl. 9 

Zmluva o poskytnutí dotácie 
 

1) Po schválení uznesenia zastupiteľstva o pridelení dotácie ekonomické a finančné oddelenie 

MsÚ vypracuje zmluvu o poskytnutí dotácie. 
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2) Zmluva musí mať písomnú formu a obsahuje najmä: 

a) označenie a presnú identifikáciu zmluvných strán (obchodné meno, sídlo, IČO              

a bankové spojenie a číslo bankového účtu),  

b) predmet zmluvy s presne a jednoznačne určeným účelom použitia dotácie, 

c) výšku poskytnutej dotácie,  

d) určenie presného termínu, do ktorého mesto poukáže finančné prostriedky na účet  

žiadateľa dotácie,  

e) spôsob a termín vyúčtovania dotácie s rozpočtom mesta, 

f) spôsob zabezpečenia prezentácie a propagácie mesta, 

g) forma účasti  mesta  na akcii/podujatí  alebo  projekte (napr. spoluorganizátor, záštita, 

čestný hosť a pod.), 

h) povinnosť žiadateľa dotácie použiť a vyúčtovať dotáciu v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi (napr. zákonmi v platnom znení o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

o účtovníctve, o verejnom obstarávaní, o cestovných náhradách a pod.) a všeobecne 

záväznými nariadeniami mesta,  

i) povinnosť žiadateľa dotácie vyúčtovať dotáciu a termín vyúčtovania dotácie, 

j) právo mesta vykonať kontrolu zákonnosti, hospodárnosti, účelovosti a efektívnosti 

použitia dotácie, 

k) povinnosť žiadateľa dotácie okamžité vrátenie dotácie mestu použitú v rozpore s 

účelom, na ktorý bola poskytnutá alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 

l) povinnosť žiadateľa dotácie vrátenie zostatku nevyčerpaných finančných 

prostriedkov  z dotácie do presne stanoveného termínu, 

m) sankcie za porušenie finančnej disciplíny,  

n) ostatné dojednania.  

 

3) Dotáciu na celoročnú periodickú činnosť v oblasti rozvoja telovýchovy a mládežníckeho 

športu prevyšujúcu sumu 5.000 eur mesto poskytne žiadateľovi po čiastkach (v mesačných 

intervaloch), a to jednu dvanástinu mesačne, počnúc mesiacom január, počas 12 mesiacov. 

Čiastku dotácie (jednu dvanástinu) za mesiace, ktoré predchádzali mesiaca, v ktorom bola 

schválená dotácia, mesto poskytne žiadateľovi po schválení dotácie. 

 

4) Za zverejnenie, plnenie, kontrolu a vyhodnotenie Zmluvy o poskytnutí dotácie podpísanej 

obidvomi zúčastnenými stranami až do ukončenia zmluvného vzťahu zodpovedá 

ekonomické a finančné oddelenie MsÚ. 

 

Čl. 10 

Zúčtovanie dotácie 
 

1) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. 

 

2) Žiadateľ je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci kalendárneho roka, v ktorom 

bola poskytnutá. 

 

3) Žiadateľ je povinný zabezpečiť pri verejnom šírení a použití projektu alebo diela vhodnú 

propagáciu poskytovateľa o poskytnutí finančnej podpory úradným označením 

„Realizované s finančnou podporou Mesta Veľké Kapušany“ (napr. na plagátoch, 

pozvánkach, v tlači, bulletinoch, ozname na úradnej tabuli, na internetovej stránke, 

označenie upomienkových predmetov, písomným oznamom na podujatiach, označením na 

dielach, obrazová alebo zvuková propagácia a pod.). Žiadateľ uvedenú propagáciu 

zdokladuje pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie. Vzor úradného označenia je uvedený v 

Prílohe č. 5  tohto nariadenia. 
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4) Žiadateľ text v zmysle Čl. 10 ods. 3) tohto nariadenia „Realizované s finančnou podporou 

Mesta Veľké Kapušany“ môže uvádzať v maďarskom jazyku „Nagykapos Város anyagi 

támogatásával megvalósítva“. Vzor úradného označenia je uvedený v Prílohe č. 5  tohto 

nariadenia. 

 

5) Žiadateľ je povinný predložiť zúčtovanie dotácie na predpísanom tlačive podľa Príloh č. 2, 

3, 4 a 6 tohto nariadenia do 15. decembra príslušného kalendárneho roka. 

 

6) Podujatia usporiadané od 15. decembra príslušného rozpočtového roka do 31. decembra 

príslušného rozpočtového roka je žiadateľ dotácie povinný zúčtovať najneskôr do 15. 

januára nasledujúceho rozpočtového roka. 

 

7) Zúčtovanie musí obsahovať: 

a) dokumentáciu, ktorou preukázateľným spôsobom sa doloží (napr. fotografie,  text  v 

tlači, materiáloch a pod.), že aktivita alebo projekt bol financovaný z rozpočtu mesta, 

resp. s jeho finančným príspevkom uvedeným v presnej sume, 

b) originály alebo úradne overené kópie alebo kópie všetkých účtovných dokladov 

(faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy – príjem a 

výdaj, zmluvy, prezenčné listiny, dodacie listy a iné), ktoré preukázateľne, 

kompletne a správne dokladujú použitie dotácie na schválený účel (podujatie, akciu, 

úlohu) v zmysle uzatvorenej zmluvy, 

c) tabuľku vyúčtovania dotácie, v ktorej sa uvedie číslo dokladu, druh, suma a dátum 

úhrady výdavku, 

d) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky prílohy vyúčtovania sú originály, 

alebo úradne overené kópie, alebo hodnoverné a vo všetkom zhodujúce kópie 

originálov.       

 

8) Nevyčerpané finančné prostriedky vráti žiadateľ na účet mesta najneskôr do 5 dní od 

predloženia vyúčtovania, pričom doručí mestu avízo o vrátení finančných prostriedkov. 

 

9) Ekonomické a finančné oddelenie MsÚ overí úplnosť a komplexnosť predloženého 

zúčtovania dotácie, vykoná administratívnu a finančnú kontrolu zúčtovania dotácie s 

cieľom overiť zákonnosť, hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť použitia dotácie u 

žiadateľa dotácie. Ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku zúčtovania dotácie, ekonomické 

a finančné oddelenie MsÚ e-mailom vyzve žiadateľa o doplnenie zúčtovania, resp. 

o odstránenie zistených nedostatkov do 10 dní. V prípade, že žiadateľ nesplní podmienky 

zúčtovania ani po tomto termíne, v zmysle tohto nariadenia, bude musieť poskytnutú 

dotáciu mestu vrátiť 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie. 

 

Čl. 11 

Sankcie za porušenie finančnej disciplíny 
 

Ak subjekty, ktorým mesto poskytlo dotácie podľa tohto nariadenia nedodržia 

povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú, považuje sa to za porušenie finančnej disciplíny a mesto 

uplatní postup podľa platného zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

Čl. 12 

Spoločné ustanovenia 
 

1) Žiadateľ je povinný pri zadávaní zákaziek z finančných prostriedkov poskytnutých formou 

dotácie  postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. 
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2) Každú zmenu u žiadateľa dotácie (napr.: zmenu sídla organizácie, štatutárneho orgánu, 

bankového účtu a pod.) je žiadateľ dotácie povinný bezodkladne písomne oznámiť mestu. 

Na základe tejto skutočnosti mesto pristúpi v príslušnom rozpočtovom roku k uzavretiu 

dodatku k už uzavretej zmluve o poskytnutí dotácie. 

 

3) O prípadnú zmenu účelu použitia dotácie definovanej v uzatvorenej zmluve o poskytnutí 

dotácie môže žiadateľ písomne požiadať pred realizáciou zmeny. O zmene účelu použitia 

dotácie rozhoduje zastupiteľstvo na základe odporúčania príslušnej komisie zastupiteľstva. 

 

4) Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu použitia dotácie poskytnutej                   

z rozpočtu mesta. 

 

5) Mesto zabezpečí na webovom sídle mesta: 

a) zverejnenie informácie o podaných žiadostiach, 

b) zverejnenie informácie o schválených a neschválených žiadostiach,  

c) zverejnenie informácie o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta v prehľadnej 

štruktúre s údajmi najmä: 

- identifikácia žiadateľa dotácie,  

- výška a účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá. 

 

Štvrtá časť 
Čl. 13 

Prechodné, záverečné a zrušujúce ustanovenia 

 

1) K žiadostiam o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020, ktoré boli predložené pred 

nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia v súlade so všeobecne záväzným nariadením 

mesta č. 131/2015, je žiadateľ povinný dodatočne doložiť všetky doklady a prílohy podľa 

tohto nariadenia najneskôr do 31.1.2020. V prípade, ak žiadosť nebude v stanovenom 

termíne zo strany žiadateľa doplnená, bude vylúčená z ďalšieho posudzovania. 

 

2) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Veľké Kapušany č. 131/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Veľké 

Kapušany právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom v znení jeho dodatkov.  

 

3) Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 

záujem, je povinný postupovať v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. 

 

4) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch na svojom 

zasadnutí dňa 12.12.2019. 

 

5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Veľké 

Kapušany. 

 

                                             

 

 

                                                                               PaedDr. Peter Petrikán 

                                     primátor
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Príloha č. 1 

Žiadosť o poskytnutie dotácie 
 

 

1. Údaje o žiadateľovi  (vyplní žiadateľ) 

 
Názov (obchodné meno, u fyzickej osoby –

podnikateľa – meno a priezvisko): 

 

Sídlo žiadateľa (adresa)   

IČO  

DIČ  

Právna forma  

Bankové spojenie: číslo účtu, názov banky  

Registrácia: číslo, dátum, registračný orgán  

Údaje  štatutárneho zástupcovu organizácie 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)   

Tel. kontakt štatutárneho zástupcu  

E-mail štatutárneho zástupcu  

Údaje kontaktnej osoby 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko)   

Tel. kontakt kontaktnej osoby  

E-mail kontaktnej osoby  

Činnosť a aktivity žiadateľa v predchádzajúcom 

období 

 

Úspechy, ktoré žiadateľ dosiahol 

v predchádzajúcom období 

 

  

2. Účel použitia dotácie z rozpočtu mesta (vyplní žiadateľ) 

 
Názov projektu/akcie/podujatia  

Realizácia projektu Termín: Miesto: 

Celkové náklady na projekt v Eurách:  

Požadovaná výška dotácie  v Eurách: v % 

Cieľ projektu/akcie/podujatia  

Autor projektu/akcie/podujatia  

Cieľová skupina  

Predpokladaný počet účinkujúcich  

Predpokladaný počet návštevníkov  

Navrhovaná forma prezentácie mesta vzhľadom 

na poskytnutú dotáciu: 

 

Prínos projektu/akcie/podujatia pre mesto  

Stručný popis projektu/akcie/podujatia  
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3. Rozpočet projektu/akcie/podujatia (vyplní žiadateľ) 

 
ROZPOČET PROJEKTU/AKCIE/PODUJATIA 

Položka z rozpočtu mesta v € 

z vlastných zdrojov 

resp. iných zdrojov v 

€ 

I. Predpokladané výdavky na projekt/akciu/podujatie 

   

   

   

   

   

   

Celkové výdavky na usporiadanie, alebo výdavky 

na úhradu potrieb (konkretizovať) 

  

Celkové výdavky    

Predpokladané príjmy celkom 

1. Dotácia mesta  

2. Vlastné zdroje  

3. Vstupenky, poplatky  

4. Iné sponzorské príspevky  

5. Iné dotácie (napr.: KSK, Fond kultúry na podporu 

národnostných menšín, BGA, atd.) 

 

 

4. Rozdiel príjmov a výdavkov (vyplní mesto) 

 
Prostriedky žiadané od mesta  

Výška poskytnutej  dotácie  

Čerpanie poskytnutej dotácie  

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v priložených dokladoch, ktoré tvoria prílohu  

tejto žiadosti, sú úplné a pravdivé.  

 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním 

a sprístupnením osobných údajov.  

 

 

 

Dátum .......................                                                   ............................................................. 

                           podpis žiadateľa 

                                                         (štatutárneho orgánu a pečiatka organizácie) 
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Príloha č. 2 

Zúčtovanie poskytnutej dotácie 
 

Žiadateľ o dotáciu  

 

Názov organizácie: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

 

Zmluva o poskytnutí dotácie č. .................  

 

Predmet zmluvy – účel poskytnutia a použitia dotácie: 

 

...................................................................................................................................................... 

 

Číslo a druh 

dokladu 
Dodávateľ Dotácia – účel Suma 

Spôsob 

úhrady 

Dátum 

úhrady 

      

      

      

      

      

      

      

 

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyúčtovanie dotácie: 

Dátum: 

Podpis: 

 

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za predloženie vyúčtovania dotácie: 

Dátum: 

Podpis: 

 

Vyjadrenie ekonomického a finančného oddelenia MsÚ: 

 

Podmienky poskytnutej dotácie v predchádzajúcom roku Splnené - Nesplnené 

Výška poskytnutej dotácie Eur 

Žiadaná dotácia Eur 

Schválená dotácia Eur 

Vyúčtovaná dotácia Eur 

Podpis príslušného referenta  
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Príloha č. 3 

Čestné vyhlásenie 

 

 

Podpísaný štatutárny zástupca žiadateľa ..................................................., ktorým je 

............................................. so sídlom ........................................ s IČO ........................................ 

      

 

Čestne vyhlasujem, že  

 

a) žiadateľ nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči Mestu Veľké Kapušany a jeho 

zriadeným a založeným organizáciám, 

b) žiadateľ nie je v konkurze, v úpadku alebo v likvidácii, 

c) žiadateľovi nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo 

trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 

d) voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia.  

 

 

 

 

Vo  Veľkých Kapušanoch dňa ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................                       ................................................................ 

        (odtlačok pečiatky žiadateľa)                                      (podpis štatutárneho zástupcu) 
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Príloha č. 4 

Čestné vyhlásenie 

 

 

Podpísaný štatutárny zástupca žiadateľa..................................................., ktorým je 

............................................. so sídlom ........................................ s IČO ........................................ 

      

 

Čestne vyhlasujem, že  

 

všetky prílohy vyúčtovania sú originály, alebo úradne overené kópie, alebo hodnoverné a vo 

všetkom zhodujúce kópie originálov.    

 

 

 

Vo  Veľkých Kapušanoch dňa ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................                       ................................................................ 

        (odtlačok pečiatky žiadateľa)                                      (podpis štatutárneho zástupcu) 
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Príloha č. 5 - Logo  

 
a) Horizontálne logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vertikálne logo 

 

 
 

 

 

„Nagykapos Város  
anyagi 

támogatásával 
megvalósítva“ 

 
 

 

„Realizované 
s finančnou podporou 

Mesta  
Veľké Kapušany“ 

 

„Nagykapos Város  
anyagi támogatásával 

megvalósítva“ 

 

„Realizované s finančnou 
podporou  

Mesta Veľké Kapušany“ 
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Príloha č. 6  Súpis účtovných dokladov k finančnému vyúčtovaniu dotácie 

 

Názov účelu, projektu, činnosti:  

Číslo zmluvy : 

 

Por. 

číslo 

Druh výdavku 

(služba, tovar, 

materiál) 

Účtovný doklad 
Podklad 

finančnej 

operácie 
Predmet dodávky Dodávateľ 

Úhrada 

Druh Číslo zo dňa 

Spôsob úhrady 

Dňa Suma 
prevodom v hotovosti 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


