DODATOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2007, ktorým sa určujú
podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Červeník
Obecné zastupiteľstvo v Červeníku v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 4 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa uznieslo na vydaní tohto
dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Červeník č. 3 /2007, ktorým sa určujú
podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Červeník.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007 sa mení a dopĺňa v článku VII, bod 2 bod a), b) a na
základe toho sa mení príloha č. 3 k VZN č. 3/2007.
Čl. VII
Zúčtovanie poskytnutých dotácií
1. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce podľa prílohy č.3
tohto VZN.
2. Ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie je žiadateľ povinný vykonať vždy písomne na
základe účtovných dokladov v týchto termínoch:
a) dotácia na podujatie - do 15 dní od uskutočnenia podujatia
b) dotácia na činnosť - 15.12. v kalendárnom roku kedy bola dotácia poskytnutá.
Súčasťou vyúčtovania musia byť fotokópie účtovných dokladov, na ktoré sa
v zúčtovaní odvoláva (t.j. kópie faktúr, pokladničných dokladov a pod.).
3. Finančné zúčtovanie overuje účtovníčka obce a kontroluje hlavný kontrolór obce.
4. V prípade nevyčerpania poskytnutej dotácie je žiadateľ povinný zostávajúcu časť vrátiť do
rozpočtu obce v termíne do 31. decembra príslušného roka.
a) Obec a ňou poverení zamestnanci sú oprávnení vykonávať kontrolu efektívnosti
použitia dotácie, pričom žiadateľ je povinný poskytnúť im potrebnú súčinnosť
b) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
- Obecné zastupiteľstvo
- hlavný kontrolór obce
- zamestnanci príslušného referátu obce
5. Tento dodatok k VZN č. 3/2007 a príloha č. 3 k tomuto dodatku boli schválené Obecným
zastupiteľstvom v Červeníku dňa 16.6.2011 uznesením č. 3/2011.
Tento dodatok VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným
zastupiteľstvom.
V Červeníku, dňa 17.6.2011

Marián Mihálik
starosta obce

Príloha č.3 k VZN č. 3/2007
ZÚČTOVANIE DOTÁCIE POSKYTNUTEJ OBCOU ČERVENÍK
V ROKU ....................
Oblasť (podčiarknite):
športové aktivity
aktivity pre deti a mládež
výchova a vzdelávanie
záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
charita - podpora občianskych a cirkevných aktivít
zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
životné prostredie
Príjemca dotácie (názov): ...........................................................................................................
IČO: ......................................
DIČ: ......................................
Výška poskytnutej dotácie: ............................................
Predmet dotácie (v súlade so Zmluvou o poskytnutí):
.....................................................................................................................................................
Finančné vyhodnotenie dotovaného projektu resp. hospodárenia príjemcu za rok v €:
Príjmy spolu: ..........................................
Výdavky na projekt resp. činnosť spolu: ...................................................
z toho:
Výdavky uhradené z dotácie od obce: .......................................................
Vlastné príjmy: .........................................................
Iné príjmy: ................................................................
Príjmy od sponzorov: ...............................................
Dotácie od obce: .......................................................
Výsledok zúčtovania poskytnutej dotácie:
...................................................................................

Stručné zhodnotenie účelu použitia dotácie od obce:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Dátum: .....................................
....................................................
podpis a pečiatka príjemcu
Povinné prílohy k zúčtovaniu:
1. Kópie dokladov dokumentujúcich čerpanie finančnej dotácie od obce Červeník (faktúry,
pokladničné doklady, účtenky, bankové výpisy, ...)
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít,
na ktoré bola dotácia poskytnutá uvedie, že aktivita je realizovaná s finančným
príspevkom obce Červeník.
3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 15. decembra v roku kedy mu bola
poskytnutá ..................
5. Príjemca je povinný predložiť vyúčtovanie a doklady o účelovom čerpaní poskytnutej
finančnej dotácie najneskôr 15. decembra .................. na vzorovom tlačive.
6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo použije túto dotáciu na iný
účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet
obce najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.

