
 
 
 

 
 
 

Obec Priepasné podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon č.611/2005 Z.z.) vydáva tento 

 
 

Dodatok č. 1    
 
 

ktorým sa mení a dopĺňa 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Priepasné 
č. 3/2008 

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2008 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce sa 
mení a dopĺňa takto:  
 
1. V §1 Predmet nariadenia sa rušia odseky 1) a 2): 
 
2. V §1 Predmet nariadenia sa dopĺňajú odseky 1) a 2) v znení: 
 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje pravidlá postupu 
pri poskytovaní dotácie právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, vyššiemu územnému 
celku a inej obci z rozpočtu obce. 
 
2) Dotáciou sa rozumie nenávratná dotácia poskytovaná právnickej osobe a fyzickej 
osobe – podnikateľovi, vyššiemu územnému celku a inej obci z rozpočtu obce. 
 
 
3. V §2 Poskytovanie dotácie sa v odseku 2) ruší text v znení: 
 
1) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec a fyzickej osobe – podnikateľovi, 
ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu 
obce len na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo 
verejnoprospešných účelov: 
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 
 
 
 



 
 
a nahrádza sa novým textom v znení: 
1) Finančná dotácia môže byť poskytnutá: 
 
a)Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na 
území obce alebo ktorý pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby 
obyvateľom obce môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu obce len na podporu všeobecne 
prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu 
podnikania a zamestnanosti. 
b)Inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide 
o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej 
udalosti na ich území. 
 
 
4. V §3 Podmienky poskytovanie dotácie sa v odseku 1) ruší text v znení: 
 
1) Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti poskytnúť právnickej osobe a fyzickej 
osobe – podnikateľovi uvedenej v § 2 ods. 2 nariadenia dotáciu podľa § 2 nariadenia na 
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov, schválených v rozpočte obce na 
príslušný rozpočtový rok. 
 
a nahrádza sa novým textom v znení: 
 
1) Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti poskytnúť právnickej osobe a fyzickej 
osobe – podnikateľovi, vyššiemu územnému celku, inej obci uvedených v § 2 ods. 2 nariadenia 
dotáciu podľa  schváleného rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok. 
 
5. V §3 Podmienky poskytovanie dotácie sa v odseku 3) a 9) za slovami „ právnická a fyzická 
osoba – podnikateľ“ vkladajú  slová „ ,vyšší územný celok, iná obec“ 
 
6. V §3 Podmienky poskytovanie dotácie sa v odseku 4), 5) a 10) za slovami „ právnickej a 
fyzickej osobe – podnikateľovi“ vkladajú  slová „ vyššiemu územnému celku, inej obci“ 
 
7. V §3 Podmienky poskytovanie dotácie sa v odseku 8) ruší text v znení: 
 
8) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba 
a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať 
prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich použití, najneskôr však do 30.11. kalendárneho 
roka. 
 
a nahrádza sa novým textom v znení: 
 
8) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. 
 Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, vyšší územný celok, iná obec, ktorým bola 
poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich použití, po 
oznámení obci najneskôr však do 15.12. príslušného kalendárneho roka. 
 
9. V §4 Rozhodovanie o poskytnutí dotácie v odseku 4) sa za slovami „ právnickou a fyzickou 
osobou – podnikateľom“ vkladajú  slová „ ,vyšším územným celkom, inou obcou“ 
 
 



 
 
10. V §5 Zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny sa za slovami „ právnickou a fyzickou 
osobou – podnikateľom“ vkladajú  slová „ ,vyšším územným celkom, inou obcou“ 
 
 
 
Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE PRIEPASNÉ č. 3/2008 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce bolo schválené 
Obecným zastupiteľstvom v Priepasnom dňa 27.6.2013 uznesením č 33. 
 
Dodatok č.1 bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Priepasné dňa 22.5.2013 
Dodatok č. 1 bol zverejnený na webstránke obce dňa 22.5.2013 
Dodatok č. 1. Nadobúda účinnosť dňa 11.7.2013 
 
V Priepasnom dňa 27.6.2013 
 
 
 
                      Peter Czere         
                                starosta obce 


