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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 8a2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 43 
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 obce Pernek 

č.  1 / 2021 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek 
 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje  

a) podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Pernek na projekty, činnosti a podujatia, 
b) povinnosť príjemcu dotácie predložiť obci Pernek vyúčtovanie poskytnutej dotácie v lehote 

a spôsobom ustanoveným týmto nariadením, 
c) povinnosť príjemcu dotácie vrátiť nevyčerpanú dotáciu alebo nevyčerpanú časť dotácie, ak 

dotácia alebo jej časť nebola vyčerpaná v lehote ustanovenej týmto nariadením a 
d) povinnosť príjemcu dotácie vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak dotácia alebo jej časť nebola 

použitá na účel, na ktorý bola poskytnutá. 

 
1 § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Obec môže vo veciach 
územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej 
republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“. 

2 § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov je rozsiahlym ustanovením upravujúcim podmienky poskytovania dotácií. 

3 § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“): „Z rozpočtu obce sa môžu 
poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom 
záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie 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.“. 

§ 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 (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“): „Právnickej osobe 
neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo 
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať 
dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných 
služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 
Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta.“. 
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§ 2 
Osoby oprávnené prijímať dotácie z rozpočtu obce Pernek 

 
Dotácia je finančný príspevok z rozpočtu obce Pernek, ktorý možno poskytnúť  
a) fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá má trvalý pobyt na území obce Pernek, 
b) fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá vykonáva činnosť na území obce Pernek alebo poskytuje 

služby obyvateľom obce Pernek, aj keď nemá trvalý pobyt na území obce Pernek, 
c) právnickej osobe,4 ktorá má sídlo na území obce Pernek,  
d) právnickej osobe,4 ktorá pôsobí na území obce Pernek alebo poskytuje služby obyvateľom obce 

Pernek, aj keď nemá sídlo na území obce Pernek, 
e) právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec Pernek,  
f) inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec Pernek alebo 

ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej 
udalosti na ich území. 

 
§ 3 

Zákaz poskytnutia dotácie 
 

(1) Dotáciu z rozpočtu obce Pernek nemožno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – 
podnikateľovi,  
a) ktorí majú dlh voči obci Pernek, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu, 

inému štátnemu orgánu, vyššiemu územnému celku alebo voči inej obci,  
b) ktorých majetok je predmetom konkurzu alebo reštrukturalizácie podľa osobitného predpisu,5 

alebo ak návrh na vyhlásenie konkurzu na ich majetok bol zamietnutý pre nedostatok majetku, 
c) voči ktorým sa vedie exekučné konanie6 alebo iné konanie, ktorého predmetom je nútený 

výkon rozhodnutia,7  
d) ktorí v období najviac 3 rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie porušili zákaz 

nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,8  
e) ktorých miera spolufinancovania projektu, činnosti alebo podujatia, na ktoré žiadajú dotáciu, 

nedosahuje 10 %, alebo 
f) ktorí nepredložili obci Pernek podrobný rozpis položiek, z ktorých vypočítali sumu dotácie, 

o ktorú žiadajú. 
 

(2) Dotáciu z rozpočtu obce Pernek nemožno poskytnúť ani 
a) právnickej osobe, ktorej bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený trest zákazu prijímať 

dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie,9 

 
4 Napr. občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, obchodná spoločnosť, registrovaná cirkev a pod. 
5 Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.   
6 Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.  
7 Napr. „Konanie vo veciach vymáhania pohľadávok“ podľa § 225a a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov; alebo „Daňové exekučné konanie“ podľa § 88 a nasl. zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
8 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
9 § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.: „Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa 
odseku 4 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie.“. 
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b) fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá bola právoplatným rozhodnutím súdu uznaná vinnou  
zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu podľa osobitného predpisu,10 

c) právnickej osobe, ktorá je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou. 
 

 
§ 4 

Účel dotácie  
a zákaz zmeny účelu použitia dotácie 

 
(1) Obec Pernek môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených týmto nariadením len  

na podporu všeobecne prospešných služieb,11 všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných 
účelov12 a na podporu podnikania a zamestnanosti. Účel dotácie podľa predchádzajúcej vety musí 

 
§ 17 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 91/2016 Z. z.“): „Trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie súd uloží na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti 
so žiadosťou o dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej 
inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, s ich poskytovaním 
alebo využívaním.“. 
§ 17 ods. 2 zákona č. 91/2016 Z. z.: „Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie spočíva v tom, že sa 
právnickej osobe po dobu výkonu tohto trestu zakazuje uchádzať sa alebo prijať dotáciu, subvenciu, príspevok 
alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu 
vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce.“. 
§ 18 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z.: „Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie súd uloží na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti  
so žiadosťou o pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu alebo o iné 
plnenie z fondov Európskej únie, s ich poskytovaním alebo využívaním.“. 
§ 18 ods. 2 zákona č. 91/2016 Z. z.: „Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie spočíva v tom, že sa právnickej osobe po dobu výkonu tohto trestu zakazuje uchádzať sa alebo prijať pomoc 
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu alebo iné plnenie z fondov Európskej 
únie.“. 
10 § 225 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov: „Kto vyláka od iného 
dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, 
rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo 
použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho 
uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“. 
§ 225 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z.: „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto získanú dotáciu, subvenciu, 
príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, 
rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce použije na iný ako určený účel.“. 
11 § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
v znení neskorších predpisov: „Všeobecne prospešné služby sú najmä 
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.“. 

12 § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov: 
„Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych 
hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného 
prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, 
telovýchovy a 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 
 

byť vymedzený konkrétne v Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek, v Zmluve 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pernek a vo Vyúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu obce 
Pernek. 
 

(2) Zmena účelu použitia dotácie je zakázaná. 
 
 

§ 5 
Neoprávnené výdavky 

 
(1) Neoprávnené výdavky sú výdavky, ktoré nesúvisia s projektom, činnosťou alebo podujatím,  

na ktoré sa má poskytnúť alebo sa poskytla dotácia. 
 

(2) Neoprávnené výdavky sú aj 
a) výdavky na alkoholické nápoje a tabakové výrobky, 
b) výdavky na mzdy, platy a odmeny zamestnancov,  
c) výdavky na cestovné náhrady a stravné zamestnancov, 
d) výdavky na prevádzkové náklady, 
e) výdavky na splácanie úverov, úrokov a iných dlhov, 
f) výdavky na súdne poplatky, správne poplatky, bankové poplatky a poštové poplatky, 
g) výdavky na stavbu oplotenia nehnuteľnosti, na ktorej zveľadenie dotácia nebola poskytnutá, 
h) iné výdavky, ktoré nesúvisia s projektom, činnosťou alebo podujatím, na ktoré sa má 

poskytnúť alebo sa poskytla dotácia, 
i) neprimerane nadhodnotené výdavky, aj keď súvisia s predmetom dotácie. 

  
(3) Dotáciu nemožno poskytnúť na úhradu neoprávnených výdavkov uvedených v odsekoch 1 a 2.  

 
(4) Dotáciu nemožno použiť na úhradu neoprávnených výdavkov uvedených v odsekoch 1 a 2. 

Použitie dotácie na úhradu neoprávnených výdavkov sa považuje za použitie dotácie 
v rozpore s jej účelom. 
 

(5) Ak dotácia alebo jej časť bola podľa názoru subjektov oprávnených rozhodovať o poskytnutí 
dotácie, uvedených v § 8 tohto nariadenia, použitá na neoprávnené výdavky uvedené v § 5 odsek 
1 a 2 tohto nariadenia, príjemca dotácie je povinný dotáciu alebo jej časť vrátiť podľa podmienok 
upravených v § 18 tohto nariadenia. 

 
 

§ 6 
Miera spolufinancovania dotácie zo strany žiadateľa o dotáciu 

 
Žiadateľ o poskytnutie dotácie je povinný podieľať sa na spolufinancovaní predmetu dotácie (projektu, 
činnosti alebo podujatia) najmenej vo výške 10 % z celkovej výšky nákladov na predmet dotácie. 
 

 
§ 7 

Maximálna výška dotácie pre jedného žiadateľa 
 

(1) Jednému žiadateľovi o poskytnutie dotácie možno počas jedného kalendárneho roka poskytnúť 
dotáciu najviac vo výške 6 000 eur. Zároveň musí byť zachovaná zásada, že miera 
spolufinancovania projektu, činnosti alebo podujatia zo strany žiadateľa o poskytnutie dotácie 
musí byť najmenej 10 % z celkovej výšky nákladov na predmet dotácie. 
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(2) Ak ten istý žiadateľ požiadal o poskytnutie dotácií na rôzne účely, súhrnná výška dotácií 
poskytnutých jednému žiadateľovi v kalendárnom roku nemôže presiahnuť sumu 6 000 eur 
v kalendárnom roku. Zároveň musí byť zachovaná zásada, že žiadateľ o poskytnutie dotácií  
sa podieľa na financovaní predmetu každej dotácie (projektu, činnosti alebo podujatia) najmenej 
vo výške 10 % z celkovej výšky nákladov na predmet dotácie. 

 
 

§ 8 
Subjekty oprávnené rozhodovať o poskytnutí dotácie 

v závislosti od jej výšky 
 

(1) Ak osoba oprávnená prijímať dotácie z rozpočtu obce Pernek požiadala o poskytnutie dotácie  
vo výške najviac 500 eur, o poskytnutí dotácie rozhoduje starosta obce Pernek (ďalej aj 
„starosta obce“ alebo „starosta“) na základe odporučenia Komisie Obecného zastupiteľstva obce 
Pernek pre financie a rozpočet (ďalej aj „finančná komisia“), ak je zriadená. Odporučenie 
finančnej komisie nie je pre starostu záväzné.13  
 

(2) Ak osoba oprávnená prijímať dotácie z rozpočtu obce Pernek požiadala o poskytnutie dotácie  
vo výške prevyšujúcej sumu 500 eur, o poskytnutí dotácie rozhoduje Obecné zastupiteľstvo 
obce Pernek (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“) nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov na základe odporučenia finančnej komisie, ak je zriadená. Odporučenie finančnej 
komisie nie je pre obecné zastupiteľstvo záväzné.14 

 
(3) Starosta môže predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie aj žiadosť o poskytnutie dotácie 

vo výške najviac 500 eur. 
 

(4) Finančná komisia vyhotovuje zo svojich rokovaní vo veci dotácií zápisnice. 
 

(5) Ak finančná komisia nie je zriadená, starosta rozhoduje o poskytnutí dotácie vo výške najviac 
500 eur bez odporučenia finančnej komisie. Ak ide o žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 
prevyšujúcej sumu 500 eur a finančná komisia nie je zriadená, odporučenie schváliť alebo 
neschváliť poskytnutie dotácie predloží obecnému zastupiteľstvu starosta; toto odporučenie 
starostu nemusí mať písomnú formu a nie je pre obecné zastupiteľstvo záväzné.  

 
 

§ 9 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek 

 
(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek (ďalej len „žiadosť o poskytnutie dotácie“)  

sa podáva obci Pernek písomne do 25. októbra15 príslušného kalendárneho roka. 
 

(2) Ak ide o projekt, činnosť alebo podujatie, ktorých uskutočnenie nie je možné vopred predpokladať, 
žiadosť o poskytnutie dotácie možno podať kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka. 

 
13 Finančná komisia je poradným orgánom. Starosta je štatutárny orgán, ktorý nesie zodpovednosť.  

14 Finančná komisia odporučí obecnému zastupiteľstvu schválenie alebo neschválenie poskytnutia dotácie. 
Poslanec obecného zastupiteľstva hlasuje slobodne, a preto odporučenie komisie nie je pre poslanca záväzné. 

15 § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.: „V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 
2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu 
s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane 
sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.“. 
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(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä 
a) meno, priezvisko, obchodné meno alebo názov a právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie 

(ďalej aj „žiadateľ“), 
b) adresu sídla právnickej osoby,  
c) adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania a adresu prevádzky žiadateľa – fyzickej 

osoby, 
d) korešpondenčnú adresu žiadateľa, ak je iná ako adresa uvedená v písm. b) a v písm. c), 
e) IČO, DIČ, IBAN, názov banky, v ktorej má žiadateľ vedený účet, 
f) titul, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiadosť podáva v mene žiadateľa, ktorý je 

právnickou osobou a funkciu tejto fyzickej osoby v danej právnickej osobe, 
g) ak žiadosť o poskytnutie dotácie podáva v mene žiadateľa splnomocnenec, k žiadosti je 

potrebné pripojiť plnomocenstvo; podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne 
overený, 

h) e-mailovú adresu žiadateľa a jeho telefonický kontakt, 
i) údaj o celkových nákladoch na projekt, činnosť alebo podujatie, 
j) údaj o miere spolufinancovania projektu, činnosti alebo podujatia zo strany žiadateľa; miera 

spolufinancovania projektu, činnosti alebo podujatia zo strany žiadateľa nemôže byť nižšia ako 
10 %,  

k) výšku požadovanej dotácie, 
l) predpokladaný počet účastníkov podujatia, ak sa dotácia žiada na usporiadanie podujatia, 
m) popis projektu, činnosti alebo podujatia, 
n) cieľ alebo prínos projektu, činnosti alebo podujatia pre obec Pernek a jej obyvateľov, 
o) podrobný rozpis jednotlivých položiek, z ktorých žiadateľ vypočítal výšku dotácie, o ktorú 

žiada, s uvedením názvu položky, ceny za 1 položku, celkového počtu položiek z daného druhu 
položiek a súhrnnej ceny za všetky položky z daného druhu položiek, 

p) čestné vyhlásenie, že žiadateľ 
1. nemá dlh voči obci Pernek, voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovému 

úradu, inému štátnemu orgánu, vyššiemu územnému celku alebo voči inej obci,  
2. nemá právoplatným rozhodnutím súdu uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie16 (tento bod čestného vyhlásenia sa týka iba žiadateľa, ktorý 
je právnickou osobou), 

3. nebol právoplatným rozhodnutím súdu uznaný vinným zo spáchania trestného činu 
subvenčného podvodu podľa osobitného predpisu17 (tento bod čestného vyhlásenia  
sa týka iba žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom), 

4. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu18 v období  
najviac 3 roky pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie, 

5. majetok žiadateľa nie je predmetom konkurzu alebo reštrukturalizácie podľa osobitného 
predpisu,19 ani nedošlo k zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok 
žiadateľa pre nedostatok majetku, 

6. voči žiadateľovi sa nevedie exekučné konanie, ani iné konanie, ktorého predmetom by 
bol nútený výkon rozhodnutia (daňové exekučné konanie, konanie vo veciach 
vymáhania pohľadávok), 

 
16 https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob – Zoznam právoplatne odsúdených 
právnických osôb vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. 

17 § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
18 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

19 Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.   
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7. žiadateľ nie je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou (tento bod 
čestného vyhlásenia sa týka iba žiadateľa – právnickej osoby). 
 

q) súhlas fyzickej osoby so spracúvaním jej osobných údajov podľa osobitného predpisu20 na účel 
konania vo veci poskytnutia dotácie, 

r) dátum vypracovania žiadosti o poskytnutie dotácie a podpis žiadateľa. 
 

(4) Ak žiadosť o poskytnutie dotácie neobsahuje niektorú z náležitostí uvedených v odseku 3, obec 
Pernek (starosta obce) vyzve žiadateľa ústne, písomne, e-mailom alebo telefonicky, aby 
chýbajúcu náležitosť doplnil písomne alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade Pernek 
v lehote, ktorú obec Pernek (starosta obce) určí a ktorá nemôže byť kratšia ako 5 dní. 
 

 
§ 10 

Oznámenie starostu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie  
bez ohľadu na výšku požadovanej dotácie 

 
(1) Dotáciu nemožno poskytnúť, ak sa na žiadateľa vzťahuje niektorá z okolností o zákaze 

poskytnutia dotácie upravených v § 3 tohto nariadenia, alebo ak žiadosť o poskytnutie dotácie 
obsahuje najmenej jednu položku, ktorá je neoprávneným výdavkom podľa § 5 tohto nariadenia. 
 

(2) Dotáciu nemožno poskytnúť ani vtedy, ak žiadateľ ani na výzvu obce Pernek (starostu obce) 
podľa § 9 ods. 4 tohto nariadenia 
a) nedoplnil do žiadosti o poskytnutie dotácie rozpis položiek, z ktorých bola suma žiadanej 

dotácie vypočítaná, 
b) nedoplnil chýbajúci údaj v čestnom vyhlásení alebo ak niektorý z údajov uvedených 

v čestnom vyhlásení nie je pravdivý, 
c) miera spolufinancovania projektu, činnosti alebo podujatia zo strany žiadateľa nedosahuje 

10 %, 
d) k žiadosti o poskytnutie dotácie nebolo priložené plnomocenstvo s úradne overeným 

podpisom splnomocniteľa, ak žiadosť o poskytnutie dotácie podala v mene žiadateľa iná 
osoba, 

e) nedoplnil účel dotácie, 
f) nedoplnil  popis projektu, činnosti a podujatia, na ktoré má byť dotácia poskytnutá, 
g) nedoplnil údaj o cieli alebo prínose projektu, činnosti alebo podujatia pre obec Pernek a jej 

obyvateľov, 
h) nedoplnil adresu sídla alebo miesta podnikania, 
i) nedoplnil IČO a IBAN,  
j) nedoplnil podpis do žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorá nebola podpísaná. 

 
(3) O odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 alebo 2, bez ohľadu na výšku 

požadovanej dotácie, starosta vypracuje písomné oznámenie o odmietnutí žiadosti o poskytnutie 
dotácie, ktoré odošle žiadateľovi o poskytnutie dotácie. V písomnom oznámení o odmietnutí 
žiadosti o poskytnutie dotácie starosta uvedie dôvod odmietnutia žiadosti o poskytnutie dotácie 
a poučenie o možnosti podať námietky proti tomuto oznámeniu starostu v lehote do 10 dní odo 
dňa jeho doručenia. Námietky môže žiadateľ o poskytnutie dotácie podať písomne alebo ústne do 
zápisnice na Obecnom úrade Pernek; námietky musia byť odôvodnené. Námietky prerokuje 

 
20 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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finančná komisia. Na oneskorene podané námietky a na námietky, ktoré nie sú odôvodnené,  
sa neprihliada. 
 

(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek, žiadateľom doplnenú žiadosť 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek podľa § 9 ods. 4 tohto nariadenia a námietky 
žiadateľa proti písomnému oznámeniu starostu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie 
starosta predloží na rokovanie finančnej komisie, ak je zriadená. 
 

(5) Ak finančná komisia nie je zriadená, námietky žiadateľa proti písomnému oznámeniu starostu 
o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie prerokuje obecné zastupiteľstvo. 
 

(6) Ak žiadateľ o poskytnutie dotácie ani na výzvu starostu obce21 nedoplnil do Žiadosti 
o poskytnutie dotácie právnu formu žiadateľa, e-mailovú adresu žiadateľa, telefonický kontakt 
alebo názov banky, v ktorej je vedený účet žiadateľa, dotácia môže byť poskytnutá. 

 

§ 11 
Rokovanie finančnej komisie o žiadosti o poskytnutie dotácie  

a o námietkach žiadateľa proti písomnému oznámeniu starostu o odmietnutí žiadosti 
o poskytnutie dotácie 

 
(1) Finančná komisia prerokúva 

a) žiadosť o poskytnutie dotácie, 
b) námietky proti písomnému oznámeniu starostu obce o odmietnutí žiadosti o poskytnutie 

dotácie. 
 

(2) Predseda finančnej komisie alebo ním poverený člen finančnej komisie pozve na zasadnutie 
komisie najmä členov finančnej komisie, starostu obce Pernek a hlavného kontrolóra obce 
Pernek. Zasadnutie finančnej komisie je verejné. 
 

(3) Finančná komisia rozhoduje podľa odseku 1 formou uznesení prijatých nadpolovičnou väčšinou 
svojich členov prítomných na jej zasadnutí. Finančná komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej 
zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.  
 

(4) Finančná komisia preskúmava správnosť a pravdivosť všetkých údajov uvedených v žiadosti 
o poskytnutie dotácie, vrátane správnosti a opodstatnenosti položiek, z ktorých žiadateľ vypočítal 
požadovanú sumu dotácie. 

 
(5) Finančná komisia prerokúva taktiež opodstatnenosť námietok žiadateľa podaných proti 

písomnému oznámeniu starostu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej aj „námietky 
proti písomnému oznámeniu starostu“ alebo „námietky“). 

 
(6) Pri preskúmaní skutočností uvedených v žiadosti o poskytnutie dotácie a v ďalších listinách 

predložených žiadateľom o poskytnutie dotácie finančná komisia používa verejné registre.22 

 
21 Výzva starostu na doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie nemusí byť písomná. 

22  https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob – Zoznam právoplatne odsúdených 
právnických osôb vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky (SR), 
www.orsr.sk – Obchodný register SR, www.zrsr.sk – Živnostenský register SR,  
RMNO (minv.sk) – Register občianskych združení / Register mimovládnych neziskových organizácií 
www.statistics.sk – Štatistický úrad SR / Register organizácií, 
www.financnasprava.sk – Zoznam daňových dlžníkov, 
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(7) Finančná komisia uznesením zamietne žiadosť o poskytnutie dotácie alebo námietky proti 
písomnému oznámeniu starostu, ak 
a) žiadateľ o poskytnutie dotácie bol po podaní žiadosti o poskytnutie dotácie zrušený alebo 

zanikol výmazom z príslušného registra, 
b) sa na žiadateľa o poskytnutie dotácie vzťahuje zákaz poskytnutia dotácie podľa § 3 tohto 

nariadenia, 
c) žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmenej jednu položku, ktorá je neoprávneným 

výdavkom podľa § 5 tohto nariadenia, 
d) finančná komisia zistila nepravdivosť alebo neúplnosť čestného vyhlásenia, 
e) niektoré položky, z ktorých žiadateľ vypočítal žiadanú sumu dotácie, sú neprimerane 

nadhodnotené, 
f) miera spolufinancovania projektu, činnosti alebo podujatia zo strany žiadateľa nedosahuje ani 

10 %, 
g) po preskúmaní námietok žiadateľa proti písomnému oznámeniu starostu bolo zistené, že 

žiadateľ preukázateľne nedoplnil žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 9 ods. 4  
a § 10 ods. 2 tohto nariadenia, a teda písomné oznámenie starostu o odmietnutí žiadosti 
o poskytnutie dotácie bolo vydané dôvodne, 

h) nastala živelná pohroma alebo iná nepredvídateľná udalosť a obec potrebuje finančné 
prostriedky na odstránenie alebo zmiernenie jej následkov, 

i) finančná komisia zistí iný dôležitý dôvod, pre ktorý nemožno dotáciu poskytnúť a tento 
dôvod uvedie v zápisnici. 
 

(8) Ak nie sú dané okolnosti podľa odseku 7, finančná komisia uznesením odporučí poskytnúť 
dotáciu. Odporučenie finančnej komisie nie je pre starostu a obecné zastupiteľstvo záväzné. 

 
 

§ 12 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pernek 

 
(1) Dotáciu z rozpočtu obce Pernek, bez ohľadu na jej výšku, možno poskytnúť iba na základe 

písomnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou Pernek a príjemcom dotácie. Žiadateľ o poskytnutie 
dotácie sa stáva príjemcom dotácie okamihom uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu obce Pernek. 
 

(2) V zmluve o poskytnutí dotácie sa uvedie aj povinnosť príjemcu dotácie vyúčtovať použitie 
prijatej dotácie a podmienky vrátenia dotácie alebo jej časti. 

 
(3) Obec zmluvu o poskytnutí dotácie neuzatvorí, ak pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí 

dotácie 
a) žiadateľ o poskytnutie dotácie bol zrušený alebo zanikol výmazom z príslušného registra,23  
b) žiadateľ ukončil podnikateľskú činnosť, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 
c) nastala niektorá z okolností, na ktorú sa vzťahuje zákaz poskytnutia dotácie podľa § 3 tohto 

nariadenia, 

 
www.socpoist.sk – Sociálna poisťovňa / Zoznam dlžníkov, 
weby príslušných zdravotných poisťovní na zistenie dlhu na zdravotnom poistení, napr. www.vszp.sk, 
https://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov 
Obchodný vestník na webe – konkurz, reštrukturalizácia, 
https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/ - Register úpadcov (konkurz a reštrukturalizácia), 
www.cresk.sk – Centrálny register exekúcií. 

23 Napr. § 68 a nasl., § 88 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
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d) nastala živelná pohroma alebo iná nepredvídateľná udalosť a obec potrebuje finančné 
prostriedky na odstránenie alebo zmiernenie jej následkov. 

 
(4) Ak nie je uzatvorená písomná zmluva o poskytnutí dotácie medzi obcou Pernek a žiadateľom 

o poskytnutie dotácie, finančné prostriedky predstavujúce dotáciu nemožno žiadateľovi 
poskytnúť. 
 

(5) Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pernek sa zverejňuje na webovom sídle obce Pernek 
podľa osobitného predpisu.24 

 
 

§ 13 
Zrušenie uznesenia o poskytnutí dotácie  

 
Ak nastala niektorá z okolností uvedených v § 12 odsek 3 tohto nariadenia  
a) obecné zastupiteľstvo môže zrušiť svoje uznesenie o poskytnutí dotácie uznesením prijatým 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, 
b) finančná komisia môže zrušiť svoje uznesenie o poskytnutí dotácie uznesením prijatým 

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov tejto komisie. 
 
 

§ 14 
Lehota na použitie dotácie 

 
(1) Príjemca dotácie je povinný použiť dotáciu najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka 

nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola uzatvorená písomná zmluva 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pernek medzi obcou Pernek a príjemcom dotácie. 
 

(2) Nevyčerpanú dotáciu alebo jej časť je príjemca dotácie povinný vrátiť obci Pernek do 31. januára 
kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom mala byť dotácia použitá. 

 
 

§ 15 
Predĺženie lehoty na použitie dotácie 

a zákaz opakovaného predlžovania lehoty na použitie dotácie 
 

(1) Lehotu na použitie dotácie možno predĺžiť iba jedenkrát, a to najviac o jeden kalendárny rok 
na základe písomnej žiadosti príjemcu dotácie. 
 

(2) Žiadosť o predĺženie lehoty na použitie dotácie podľa odseku 1 je potrebné podať najneskôr  
do 25. októbra kalendárneho roka, v ktorom mala byť dotácia použitá. 

 
(3) O predĺžení lehoty na použitie dotácie rozhoduje  

a) starosta, ak ide o dotáciu najviac vo výške 500 eur, 
b) obecné zastupiteľstvo v ostatných prípadoch. 

 

 
24 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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(4) O predĺžení lehoty na použitie dotácie sa uzatvorí písomný Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu obce Pernek, ktorý sa zverejní na webovom sídle obce Pernek podľa osobitného 
predpisu.25 
 

(5) Opakované26 predlžovanie lehoty na použitie dotácie sa zakazuje. 

 
§ 16 

Vyúčtovanie dotácie  
 

(1) Príjemca dotácie je povinný predložiť obci Pernek písomné Vyúčtovanie dotácie poskytnutej 
z rozpočtu obce Pernek (ďalej len „vyúčtovanie dotácie“) 
a) do 30 dní od použitia dotácie,  
b) najneskôr však do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí kalendárneho 

roka, v ktorom mala byť dotácia použitá (§ 14 tohto nariadenia) alebo do 31. januára 
kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí predĺženej lehoty na použitie dotácie podľa § 15 
tohto nariadenia.  

 
(2)   Písomné vyúčtovanie dotácie obsahuje najmä27 

a) obchodné meno alebo názov, právnu formu, IČO a sídlo príjemcu dotácie: právnickej osoby 
a titul, meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať v mene tejto právnickej osoby; 
obchodné meno alebo názov, titul, meno, priezvisko, IČO, trvalý pobyt a miesto podnikania 
príjemcu dotácie: fyzickej osoby – podnikateľa; e-mailový kontakt a telefonický kontakt  
na príjemcu dotácie – právnickú osobu a na príjemcu dotácie: fyzickú osobu – podnikateľa, 

b) sumu poskytnutej dotácie, 
c) sumu finančných prostriedkov, ktoré boli použité z poskytnutej dotácie, 
d) sumu nevyčerpanej dotácie, 
e) čísla faktúr, na základe ktorých príjemca dotácie uhrádzal výdavky spojené s použitím dotácie, 
f) údaje o dodávateľovi, ktorý faktúru vystavil, s uvedením jeho obchodného mena alebo názvu, 

IČO, sídla alebo miesta podnikania, 
g) sumu uvedenú vo faktúre v eurách, 
h) výšku uhradenej sumy a dátum jej úhrady, 
i) stručný opis priebehu uskutočnenia projektu, činnosti alebo podujatia, na ktoré bola dotácia 

poskytnutá, 
j) čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených vo vyúčtovaní dotácie a v priložených 

listinách, 
k) dátum vypracovania vyúčtovania dotácie, 
l) titul, meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vyúčtovanie dotácie vypracovala. 

 
(3) V lehote podľa odseku 1 je príjemca dotácie zároveň povinný predložiť obci Pernek fotokópie 

alebo skeny zmlúv, faktúr a iných listín, na základe ktorých uhrádzal výdavky súvisiace 
s použitím dotácie. 

 

 

 
25 Zákon č. 211/2000 Z. z. 

26 Lehotu na použitie dotácie možno predĺžiť iba raz. Druhé a ďalšie predĺženie lehoty na použitie dotácie je 
zakázané. 

27 Slovo „najmä“ znamená „nielen“, t. j. príjemca dotácie môže v písomnom vyúčtovaní dotácie uviesť aj ďalšie 
údaje, ktoré považuje za potrebné uviesť. 
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§ 17 
Kontrola použitia poskytnutej dotácie 
a priebežná kontrola použitia dotácie 

 
(1) Kontrolu použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Pernek vykonáva 

a) hlavný kontrolór obce Pernek podľa osobitného predpisu,28 
b) finančná komisia, ak je zriadená, 
c) starosta obce alebo ním poverený zamestnanec obce, 
d) obecné zastupiteľstvo. 
 

(2) Podľa odseku 1 sa kontroluje použitie každej dotácie, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu obce 
Pernek. 

 
(3) Podkladom na vykonanie kontroly použitia dotácie je vyúčtovanie dotácie podľa § 16 ods. 1 a 2 

tohto nariadenia a k nemu pripojené fotokópie listín podľa § 16 ods. 3 tohto nariadenia. 
 
(4) Ak podklady na vykonanie kontroly použitia dotácie nie sú úplné, subjekty uvedené v odseku  

1 písm. a), b), c), d) sú oprávnené vyzvať29 príjemcu dotácie na ich doplnenie a príjemca dotácie je 
povinný požadované podklady poskytnúť v lehote určenej týmito subjektmi. 

 
(5) Subjekty uvedené v odseku 1 písm. a), b), c), d) môžu vykonávať kontrolu použitia dotácie aj 

priebežne formou písomných alebo e-mailom podaných žiadostí o poskytnutie súčinnosti 
adresovaných príjemcovi dotácie. V rámci priebežnej kontroly môžu subjekty uvedené v odseku  
1 písm. a), b), c), d) požadovať najmä informácie o priebehu projektu, činnosti alebo podujatia,  
na ktoré bola dotácia poskytnutá, o dodržiavaní účelu použitia dotácie zo strany príjemcu dotácie  
a o doteraz vynaložených výdavkoch. 

 

§ 18 
Vrátenie dotácie alebo jej časti 

 
(1) Príjemca dotácie je povinný vrátiť obci Pernek nevyčerpanú dotáciu alebo nevyčerpanú časť 

dotácie 
a) bezodkladne, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí lehoty 

na použitie dotácie, spolu s predložením vyúčtovania dotácie, 
b) bezodkladne, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí 

predĺženej lehoty na použitie dotácie, spolu s predložením vyúčtovania dotácie, 
c) bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obce Pernek  

na vrátenie dotácie. 
 

(2) Príjemca dotácie je povinný bezodkladne, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka 
nasledujúceho po uplynutí lehoty na použitie dotácie alebo predĺženej lehoty na použitie dotácie, 
alebo najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy obce Pernek na vrátenie dotácie,  
a) vrátiť obci Pernek tú časť dotácie, ktorú použil v rozpore s účelom, na ktorý bola dotácia 

poskytnutá, ak takto neoprávnene použil menej ako 51 % z poskytnutej dotácie, 
b) vrátiť obci Pernek celú poskytnutú dotáciu, ak najmenej 51 % poskytnutej dotácie použil 

v rozpore s účelom, na ktorý bola dotácia z rozpočtu obce Pernek poskytnutá.  

 
28 § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
29 Vyzvať možno ústne, písomne, e-mailom, telefonicky a pod. 
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(3) Príjemca dotácie je povinný vrátiť obci Pernek dotáciu v plnej výške bezodkladne, najneskôr 
do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí lehoty na použitie dotácie alebo 
predĺženej lehoty na použitie dotácie, alebo najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy obce Pernek na vrátenie dotácie, ak  
a) príjemca dotácie nepredložil obci Pernek vyúčtovanie dotácie podľa § 16 tohto nariadenia ani 

v dodatočnej lehote určenej v písomnej výzve obce na predloženie vyúčtovania dotácie, 
b) neposkytol súčinnosť podľa § 17 tohto nariadenia pri kontrole použitia poskytnutej dotácie 

a pri priebežnej kontrole použitia dotácie. 
 
(4) Príjemca dotácie je povinný bezodkladne, aj bez výzvy obce Pernek, najneskôr však do 30 dní  

odo dňa doručenia písomnej výzvy obce Pernek na vrátenie dotácie, vrátiť obci Pernek celú sumu 
poskytnutej dotácie, bez ohľadu na jej čerpanie, ak sa na neho po poskytnutí dotácie a pred 
uplynutím lehoty na jej použitie začal vzťahovať niektorý z dôvodov zákazu poskytnutia dotácie 
upravených v § 3 tohto nariadenia. 
 

(5) Dotáciu alebo jej časť možno vrátiť obci Pernek aj formou splátok na základe písomného 
splátkového kalendára.30 

 
 

§ 19 
Konflikt záujmov 

 
(1) Ak člen finančnej komisie podal ako žiadateľ alebo ako splnomocnenec žiadateľa žiadosť 

o poskytnutie dotácie alebo námietky proti písomnému oznámeniu starostu o odmietnutí žiadosti 
o poskytnutie dotácie, tento člen finančnej komisie sa môže rozhodnúť, že v tomto prípade 
z dôvodu konfliktu záujmov nebude hlasovať alebo sa zdrží hlasovania o prijatí uznesenia 
finančnej komisie vo veci poskytnutia dotácie.  
 

(2) Ak poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) podal ako žiadateľ alebo ako 
splnomocnenec žiadateľa žiadosť o poskytnutie dotácie alebo námietky proti písomnému 
oznámeniu starostu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie, tento poslanec sa môže rozhodnúť, 
že v tomto prípade z dôvodu konfliktu záujmov nebude hlasovať alebo sa zdrží hlasovania o prijatí 
uznesenia obecného zastupiteľstva vo veci poskytnutia dotácie. 

 
(3) Ak osoba uvedená v odseku 1 a v odseku 2 bude hlasovať vo veci poskytnutia dotácie aj napriek 

konfliktu záujmov, uznesenie sa považuje za platné, ak bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou 
prítomných.31 

 
 

 
30 Ak medzi obcou Pernek a príjemcom dotácie nedôjde k dohode o vrátení dotácie alebo jej časti, obec Pernek 
môže napr. podať miestne príslušnému Okresnému súdu Malacky Žalobu s návrhom na vydanie platobného 
rozkazu podľa § 127, § 131 - § 137 a § 265 - § 268 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení 
neskorších predpisov.  

Návrh na vydanie platobného rozkazu možno podať aj podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní 
a o doplnení niektorých zákonov; na konanie v zmysle zákona č. 307/2016 Z. z. je príslušný Okresný súd Banská 
Bystrica. 

31 t. j. členovi finančnej komisie a poslancovi obecného zastupiteľstva sa odporúča, aby v prípade konfliktu 
záujmov nehlasovali alebo aby sa hlasovania zdržali. K spôsobu hlasovania ich však nemožno zaväzovať, pretože 
člen komisie vykonáva svoju funkciu slobodne; poslanec obecného zastupiteľstva vykonáva slobodne svoj mandát. 
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§ 20 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, 
ktoré bolo schválené uznesením OZ č. 8/2017 zo dňa 26.06.2017. 

 
 
 

§ 21 
Účinnosť 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 4/2021 zo dňa 

22.02.2021. 
 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 26.02.2021. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pernek.  

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Pernek (ďalej len „VZN č. 1/2021“) bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 

26.02.2021 pod číslom expedovanej pošty: ...................... . V rovnaký deň bolo zverejnené aj na 

webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk. 

 

Toto schválené VZN č. 1/2021 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

pod číslom doručenej pošty: ............................... . 
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Prílohy k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2021  
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek 

 
 
 
1. Vzor Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek 
2. Vzor písomného oznámenia starostu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie 
3. Vzor Zápisnice Komisie pre financie a rozpočet o prerokovaní Žiadosti o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce Pernek a o prerokovaní námietok žiadateľa proti písomnému oznámeniu starostu 
o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie 

4. Vzor Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pernek 
5. Vzor Vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Pernek 
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Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce Pernek 

ŽIADOSŤ  O  POSKYTNUTIE  DOTÁCIE  
Z  ROZPOČTU  OBCE  PERNEK 

 
 Žiadosť môže podať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. 
 Žiadosť sa podáva obci Pernek, 900 53 Pernek 48, v lehote do 25. októbra príslušného kalendárneho 

roka. 
 Ak ide o projekt, činnosť alebo podujatie, ktoré nebolo možné predpokladať, žiadosť možno podať 

kedykoľvek. 
 

ŽIADATEĽ  
PRÁVNICKÁ  OSOBA 

Obchodné meno (názov) a právna forma  

Sídlo  

Korešpondenčná adresa  

V mene právnickej osoby žiadosť podáva 
(titul, meno, priezvisko, funkcia v právnickej osobe alebo 
údaj o udelení plnomocenstva od právnickej osoby) 

 

IČO  

DIČ  

IBAN  

Názov banky, v ktorej je vedený účet žiadateľa  

Tel. č.  

E-mail  

 
 

ŽIADATEĽ  
FYZICKÁ  OSOBA – PODNIKATEĽ 

Titul, meno a priezvisko  

Obchodné meno  

Adresa trvalého pobytu  

Adresa miesta podnikania / Adresa prevádzkarne  

Korešpondenčná adresa  

IČO  

DIČ  

IBAN  

Názov banky, v ktorej je vedený účet žiadateľa  

Tel. č.  

E-mail  
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Účel dotácie  
 
 

 

Názov projektu, činnosti alebo podujatia 
(predmetu dotácie) 

 

 

Obdobie realizácie projektu, činnosti  alebo    
podujatia 

 

Miesto realizácie projektu, činnosti alebo 
podujatia 

 

Predpokladaný počet účastníkov podujatia  
(ak sa dotácia žiada na usporiadanie podujatia) 

 

Celkové náklady na projekt / činnosť / podujatie 

 

 
                                                                    eur              

Suma dotácie, o ktorú žiadam (z rozpočtu obce 
možno poskytnúť maximálne 6 000 eur/rok/žiadateľ) 

 
                                                                    eur 

Spolufinancovanie projektu / činnosti / podujatia  
zo strany žiadateľa v % a v eur (najmenej 10 %) 

 
                             % 

                                                                          
                            eur 

 
Popis projektu, činnosti, resp. podujatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cieľ / prínos projektu, činnosti alebo podujatia pre obec Pernek, resp. pre jej obyvateľov 
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ŽIADANÁ  SUMA  DOTÁCIE  BOLA  VYPOČÍTANÁ  Z TÝCHTO  POLOŽIEK 

Por. 
č. 

Názov položky Suma v eur 
za jednu 
položku  

Celkový 
počet 
položiek (ks) 

Celková suma 
v eur (suma za 1 
položku x počet 
položiek) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.  

SPOLU 

 

                                             eur 



19 
 

 

SPOLUFINANCOVANIE  ZO  STRANY  ŽIADATEĽA 

Por. 
č. 

Názov položky Suma v eur 
za jednu 
položku 

Celkový 
počet 
položiek (ks) 

Celková suma 
v eur (suma za 1 
položku x počet 
položiek) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11. SPOLU                                              eur 

 

 
 

Čestné vyhlásenie žiadateľa  
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek 

 

Dolu podpísaný žiadateľ o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek čestne vyhlasujem, že: 

- nemám dlh voči obci Pernek, 
- nemám dlh voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu, inému štátnemu 

orgánu, vyššiemu územnému celku alebo voči inej obci, 
- neporušil som zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v období 3 rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie, 

- môj majetok nie je predmetom konkurzu alebo reštrukturalizácie podľa osobitného predpisu, 
ani nedošlo k zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu na môj majetok pre nedostatok 
majetku, 

- voči mne sa nevedie exekučné konanie, ani iné konanie, ktorého predmetom by bol nútený 
výkon rozhodnutia (daňové exekučné konanie, konanie vo veciach vymáhania pohľadávok), 

- nebol som uznaný vinným zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tento bod čestného 
vyhlásenia sa týka fyzickej osoby – podnikateľa), 

- nebol mi uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, ani trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (tento bod čestného vyhlásenia sa 
týka žiadateľa, ktorý je právnickou osobou), 



20 
 

- nie som politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou (tento bod čestného 
vyhlásenia sa týka žiadateľa, ktorý je právnickou osobou). 
 
 
 

Súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov: 
 

Zároveň podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem obci Pernek, starostovi obce Pernek, 
Obecnému zastupiteľstvu obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) a Komisii pre financie 
a rozpočet zriadenej obecným zastupiteľstvom súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov 
uvedených v tejto žiadosti; súhlas udeľujem na účel konania vo veci poskytnutia dotácie z rozpočtu obce 
Pernek, o ktorú v tejto žiadosti žiadam. Som si vedomý(á), že moje osobné údaje môžu byť súčasťou 
listín vydaných alebo schválených a zverejnených subjektmi, ktorým som tento súhlas udelil(a). 

 
 

 
 
V ................................... dňa ................................. 
 
 
 
 
 
                                                                         ..................................................................... 
                                                                                   titul, meno, priezvisko, podpis 
                                                                      (ak je žiadateľom právnická osoba, aj obchodné meno,  
                                                                                        resp. názov a odtlačok pečiatky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 

1x plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak Žiadosť o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce Pernek podal splnomocnenec právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa 
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Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce Pernek 

 
 
                                                                                                           
                                                                                                           Váž. pán / pani 
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                            
Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje Dátum 

    
 

 
VEC:    Oznámenie o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie 
             Poučenie o opravnom prostriedku 
 

Obci Pernek bola dňa ....................... doručená Vaša Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
obce Pernek (ďalej len „žiadosť“), ktorou žiadate o dotáciu vo výške ................................ eur na účel 
................................... . 

Oznamujem Vám, že Vaša žiadosť bola odmietnutá32 z dôvodu podľa § ............ ods. ......... písm. 
......... všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
Pernek, t. j. z dôvodu, že  .......................................................................................................................... . 

 
Poučenie:  Proti tomuto oznámeniu možno podať námietky písomne alebo ústne do zápisnice  

na Obecnom úrade Pernek v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Námietky je potrebné 
odôvodniť. Námietky prerokuje Komisia pre financie a rozpočet. Na oneskorene podané námietky alebo 
na námietky, ktoré nebudú odôvodnené, sa neprihliada. 

                                                                                                     titul, meno, priezvisko a podpis 
                                                                                                                     starosta obce Pernek 

 
32 Podľa § 10 ods. 1 VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek (ďalej len „VZN č. 1/2021“): „Dotáciu nemožno poskytnúť, 
ak sa na žiadateľa vzťahuje niektorá z okolností o zákaze poskytnutia dotácie upravených v § 3 tohto nariadenia, alebo ak žiadosť o poskytnutie 
dotácie obsahuje najmenej jednu položku, ktorá je neoprávneným výdavkom podľa § 5 tohto nariadenia.“. 
Podľa § 10 ods. 2 VZN č. 1/2021: „Dotáciu nemožno poskytnúť ani vtedy, ak žiadateľ ani na výzvu obce Pernek (starostu obce) podľa § 9  
ods. 4 tohto nariadenia 
a) nedoplnil do žiadosti o poskytnutie dotácie rozpis položiek, z ktorých bola suma žiadanej dotácie vypočítaná, 
b) nedoplnil chýbajúci údaj v čestnom vyhlásení alebo ak niektorý z údajov uvedených v čestnom vyhlásení nie je pravdivý, 
c) miera spolufinancovania projektu, činnosti alebo podujatia zo strany žiadateľa nedosahuje 10 %, 
d) k žiadosti o poskytnutie dotácie nebolo priložené plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak žiadosť o poskytnutie 

dotácie podala v mene žiadateľa iná osoba, 
e) nedoplnil účel dotácie, 
f) nedoplnil  popis projektu, činnosti a podujatia, na ktoré má byť dotácia poskytnutá, 
g) nedoplnil údaj o cieli alebo prínose projektu, činnosti alebo podujatia pre obec Pernek a jej obyvateľov, 
h) nedoplnil adresu sídla alebo miesta podnikania, 
i) nedoplnil IČO a IBAN,  
j) nedoplnil podpis do žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorá nebola podpísaná.“. 
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Príloha č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce Pernek 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Komisie pre financie a rozpočet, 

ktoré sa uskutočnilo dňa ........................ o ................... hod. v ......................................... 
 

(originál zápisnice sa uloží na Obecnom úrade Pernek a zverejní sa na webovom sídle obce Pernek) 

 

Prítomní členovia Komisie pre financie a rozpočet (titul, meno, priezvisko, podpis):  

1. ................................................................................. 
2. ................................................................................. 
3. .................................................................................. 
4. .................................................................................. 
5. .................................................................................. 

 

Neprítomní členovia Komisie pre financie a rozpočet (titul, meno, priezvisko): 

1. ................................................................................ 
2. ................................................................................ 

 

Prítomní hostia (titul, meno, priezvisko, podpis, funkcia):  

1. ..................................................................................... 
2. ..................................................................................... 

 

Návrh programu rokovania Komisie pre financie a rozpočet (ďalej aj „finančná komisia“, „komisia“ 
alebo „FK“): 

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek vo výške ......................... eur, ktorú podal 
..................................................... 

2. Námietky žiadateľa o poskytnutie dotácie (koho): .................................... proti písomnému 
oznámeniu starostu obce Pernek o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie 

3. ........................................................................................................ 
4. ........................................................................................................ 

 

Zapisovateľ (titul, meno a priezvisko): .................................................................................................... 

Overovateľ / overovatelia zápisnice (titul, meno a priezvisko): ............................................................... 

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

Zasadnutie komisie zvolal (titul, meno, priezvisko, funkcia):33 ................................................................ 

 
33 Zasadnutie komisie môže zvolať starosta, predseda komisie, člen komisie poverený predsedom komisie alebo 
nadpolovičná väčšina členov komisie. 
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Zasadnutie komisie vedie (titul, meno, priezvisko, funkcia):34 .................................................................. 

Predseda komisie35 konštatuje, že komisia je uznášaniaschopná, pretože prítomných je 
........................ zo .................... členov komisie. 

Komisia hlasuje o schválení návrhu programu rokovania komisie:  

 za schválenie návrhu programu rokovania (titul, meno, priezvisko, a celkový počet hlasujúcich 
„za“): 
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 

 proti: .................................................................................................................................................... 

 zdržal sa: .............................................................................................................................................. 
 
 

ROKOVANIE  O  SCHVÁLENOM  PROGRAME  ROKOVANIA  FK 

 

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek vo výške ......................... 
eur, ktorú podal ..................................................... 

 
1.1. Údaje o žiadateľovi v rozsahu: obchodné meno, názov, IČO, sídlo (miesto podnikania) 

a informácia o splnomocnencovi, ak žiadosť podal splnomocnenec žiadateľa, vrátane informácie 
o predložení plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa:  
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

1.2. Účel dotácie: .................................................................................................................................... 
 

1.3. Názov projektu / činnosti / podujatia: ........................................................................................... 
 
1.4. Výška žiadanej dotácie: ................................................................. eur36   
 
1.5. Miera spolufinancovania predmetu dotácie predstavuje .................... eur, čo je ............. %37 

z celkových nákladov na predmet dotácie vo výške: ................................................................ eur. 
 
1.6. Komisia preskúmala pravdivosť údajov v čestnom vyhlásení a verejne dostupné registre 

a zistila, že žiadateľ o poskytnutie dotácie: 
 je zapísaný v obchodnom registri / živnostenskom registri / štatistickom registri organizácií 

a k dnešnému dňu nebol zrušený alebo nebol z tohto registra vymazaný, resp. neukončil 
podnikateľskú činnosť, 

 
34 Zasadnutie komisie vedie predseda komisie alebo ním poverený člen komisie. Ak týchto osôb niet, zasadnutie 
komisie vedie ten, na kom sa dohodla väčšina členov komisie prítomných na jej zasadnutí. 
35 resp. ten, kto vedie zasadnutie komisie. 
36 Jednému žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia najviac 6 000 eur (§ 7 VZN č. 1/2021). 
37 Miera spolufinancovania predmetu dotácie zo strany žiadateľa o dotáciu nemôže byť nižšia ako 10 % (§ 6 
VZN č. 1/2021). 
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 nie je registrovaný v registri právoplatne odsúdených právnických osôb, 

 podľa jeho čestného vyhlásenia nebol právoplatne uznaný vinným zo spáchania trestného činu 
subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona (tento bod sa týka iba fyzickej osoby – 
podnikateľa), 

 podľa jeho čestného vyhlásenia nemá dlh voči obci Pernek a obec Pernek túto skutočnosť 
potvrdila ako pravdivú,  

 podľa jeho čestného vyhlásenia, ktorého pravdivosť bola overená preskúmaním verejne 
dostupných zoznamov dlžníkov, žiadateľ o poskytnutie dotácie nemá dlh voči Sociálnej 
poisťovni, zdravotnej poisťovni, ani voči daňovému úradu,  

 podľa jeho čestného vyhlásenia, nemá dlh ani voči inému štátnemu orgánu, vyššiemu 
územnému celku a ani voči inej obci,  

 nie je vedený v registri úpadcov, a teda jeho majetok nie je predmetom konkurzu alebo 
reštrukturalizácie, 

 nie je vedený v centrálnom registri exekúcií, 

 podľa jeho čestného vyhlásenia sa proti nemu nevedie ani iné konanie, ktorého predmetom by 
bol nútený výkon rozhodnutia (konanie vo veciach vymáhania pohľadávok, daňové exekučné 
konanie), 

 podľa jeho čestného vyhlásenia neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 
predpisu38 v období najviac 3 roky pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie, 

 podľa jeho čestného vyhlásenia žiadateľ nie je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich 
koalíciou (tento bod sa týka iba žiadateľa – právnickej osoby). 
 
 

1.7. Komisia preskúmala jednotlivé položky v žiadosti o poskytnutie dotácie a nezistila takú 
položku, ktorá by bola neoprávneným výdavkom39 alebo ktorá by bola neprimerane 
nadhodnotená (t. j. predražená). 
 
Alebo:  
 
Komisia preskúmala jednotlivé položky v žiadosti o poskytnutie dotácie a zistila, že nižšie 
uvedené výdavky v žiadosti o poskytnutie dotácie sú sporné, pretože nesúvisia  
s projektom / činnosťou / podujatím, na ktoré žiadateľ dotáciu žiada.  
 

 
38 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

39 § 5 ods. 1 VZN č. 1/2021: „Neoprávnené výdavky sú výdavky, ktoré nesúvisia s projektom, činnosťou alebo 
podujatím, na ktoré sa má poskytnúť alebo sa poskytla dotácia.“. 

§ 5 ods. 2 VZN č. 1/2021: „Neoprávnené výdavky sú aj 
a) výdavky na alkoholické nápoje a tabakové výrobky, 
b) výdavky na mzdy, platy a odmeny zamestnancov,  
c) výdavky na cestovné náhrady a stravné zamestnancov, 
d) výdavky na prevádzkové náklady, 
e) výdavky na splácanie úverov, úrokov a iných dlhov, 
f) výdavky na súdne poplatky, správne poplatky, bankové poplatky a poštové poplatky, 
g) výdavky na stavbu oplotenia nehnuteľnosti, na ktorej zveľadenie dotácia nebola poskytnutá, 
h) iné výdavky, ktoré nesúvisia s projektom, činnosťou alebo podujatím, na ktoré sa má poskytnúť alebo  

sa poskytla dotácia, 
i) neprimerane nadhodnotené výdavky, aj keď súvisia s predmetom dotácie.“. 
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Neoprávnenými výdavkami sa stávajú tie sporné výdavky, o ktorých nadpolovičná väčšina 
prítomných členov komisie hlasovala za ich označenie za neoprávnené výdavky podľa § 5 
VZN č. 1/2021. 
 
Podľa § 5 ods. 3 VZN č. 1/2021: „Dotáciu nemožno poskytnúť na úhradu neoprávnených 
výdavkov uvedených v odsekoch 1 a 2.“. 
 

 

SPORNÉ  POLOŽKY 
uvedené v Žiadosti o poskytnutie dotácie 

Por. č. 
položky 
v 
Žiadosti 

Názov položky podľa 
Žiadosti 
o poskytnutie dotácie  

Suma 
vypočítaná 
žiadateľom 
v eur  

V čom spočíva  
spornosť položky 
(napr. „nesúvisí 
s predmetom dotácie“ 
alebo „ neprimerane 
nadhodnotená,“ resp. 
„predražená“) 

Z celkového počtu 
......... prítomných 
členov FK za 
označenie položky 
za neoprávnený 
výdavok hlasovalo 
(koľko) členov FK 
(môžu sa uviesť aj 
skratky mena 
a priezviska člena 
FK hlasujúceho 
„za“) 

Vzhľadom na 
výsledok 
hlasovania daná 
položka je (A) 
alebo nie je (N) 
neoprávneným 
výdavkom 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

1.8. Komisia preskúmala údaje o spolufinancovaní predmetu dotácie zo strany žiadateľa o dotáciu 
a zistila, že žiadateľ sa bude na projekte / činnosti / podujatí, ktoré je predmetom dotácie podieľať 
sumou ................................. eur, čo predstavuje .................. % z celkovej hodnoty predmetu 
dotácie, a teda je splnená podmienka upravená v § 6 VZN č. 1/2021, podľa ktorej je žiadateľ 
povinný spolufinancovať najmenej 10 % z celkovej hodnoty predmetu dotácie. 

 
1.9. HLASOVANIE  FINANČNEJ  KOMISIE  VO  VECI  POSKYTNUTIA  DOTÁCIE 

 
Uznesenie FK č. ........ / ......... 

Komisia pre financie a rozpočet odporúča poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce Pernek žiadateľovi:  
................................................................................., IČO: ..............................., sídlo (miesto podnikania) 
............................................................................................ vo výške .................................... eur na účel:  
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................................................................................................................................................................... . 
 

 Za schválenie uznesenia (titul, meno, priezvisko a súhrnný počet členov FK hlasujúcich 
„za“):  .......................................................................................................................................... 

 Proti: .......................................................................................................................................... 

 Zdržal sa: ................................................................................................................................... 
 Nehlasoval: ................................................................................................................................ 

            

Alebo: 

Uznesenie FK č. ........ / ......... 

Komisia pre financie a rozpočet zamieta žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek, 
vo výške .................................... eur, ktorú podal žiadateľ:  ....................................................................., 
IČO: ..............................., sídlo (miesto podnikania) ............................................................................... 
na účel: ................................................................................................................................... . Žiadosť 
bola zamietnutá z dôvodu40  ....................................................................................................................... 
. 

 
 Za schválenie uznesenia (titul, meno, priezvisko a súhrnný počet členov FK hlasujúcich 

„za“):  .......................................................................................................................................... 
 Proti: .......................................................................................................................................... 

 Zdržal sa: ................................................................................................................................... 
 Nehlasoval: ................................................................................................................................ 

 

Predseda komisie41 konštatuje, že uznesenie FK č. ........ / ......... bolo / nebolo schválené. 

 

 

 
40 § 11 ods. 7 VZN č. 1/2021: „Finančná komisia uznesením zamietne žiadosť o poskytnutie dotácie alebo 
námietky proti písomnému oznámeniu starostu, ak 
a) žiadateľ o poskytnutie dotácie bol po podaní žiadosti o poskytnutie dotácie zrušený alebo zanikol výmazom 

z príslušného registra, 
b) sa na žiadateľa o poskytnutie dotácie vzťahuje zákaz poskytnutia dotácie podľa § 3 tohto nariadenia, 
c) žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmenej jednu položku, ktorá je neoprávneným výdavkom podľa § 5 

tohto nariadenia, 
d) finančná komisia zistila nepravdivosť alebo neúplnosť čestného vyhlásenia, 
e) niektoré položky, z ktorých žiadateľ vypočítal žiadanú sumu dotácie, sú neprimerane nadhodnotené, 
f) miera spolufinancovania projektu, činnosti alebo podujatia zo strany žiadateľa nedosahuje ani 10 %, 
g) po preskúmaní námietok žiadateľa proti písomnému oznámeniu starostu bolo zistené, že žiadateľ 

preukázateľne nedoplnil žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 9 ods. 4 a § 10 ods. 2 tohto nariadenia, a teda 
písomné oznámenie starostu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie bolo vydané dôvodne, 

h) nastala živelná pohroma alebo iná nepredvídateľná udalosť a obec potrebuje finančné prostriedky  
na odstránenie alebo zmiernenie jej následkov, 

i) finančná komisia zistí iný dôležitý dôvod, pre ktorý nemožno dotáciu poskytnúť a tento dôvod uvedie 
v zápisnici.“. 

41 resp. ten, kto vedie zasadnutie komisie. 
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Vyššie uvedený postup sa analogicky použije aj pri kontrole „Vyúčtovania dotácie 
poskytnutej z rozpočtu obce Pernek“ predloženého príjemcom dotácie.  

Ak finančná komisia zistí neoprávnený výdavok (neoprávnené výdavky), prijme 
uznesenie, ktorým odporučí obci Pernek (starostovi) žiadať späť konkrétnu sumu 
neoprávnene použitej dotácie. 

Ak neoprávnené výdavky predstavujú najmenej 51 % z poskytnutej dotácie, 
príjemca dotácie je povinný vrátiť obci celú poskytnutú dotáciu. 

O zaradení sporného výdavku (sporných výdavkov) medzi neoprávnené výdavky 
finančná komisia hlasuje. 

 

 

2. Námietky žiadateľa o poskytnutie dotácie (koho): .................................... proti 
písomnému oznámeniu starostu obce Pernek o odmietnutí žiadosti 

o poskytnutie dotácie 
 

2.1. Údaje o žiadateľovi v rozsahu: obchodné meno, názov, IČO, sídlo (miesto podnikania) 
a informácia o splnomocnencovi, ak žiadosť podal splnomocnenec žiadateľa, vrátane informácie 
o predložení plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa:  
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

2.2. Účel dotácie: .................................................................................................................................... 
 

2.3. Názov projektu / činnosti / podujatia: ........................................................................................... 
 
2.4. Výška žiadanej dotácie: ................................................................. eur42   
 
2.5. Miera spolufinancovania predmetu dotácie predstavuje .................... eur, čo je ............. %43 

z celkových nákladov na predmet dotácie vo výške: ................................................................ eur. 
 

2.6. V zmysle § 10 VZN č. 1/202144 starosta odmietol žiadosť o poskytnutie dotácie, pretože 
..........................................................................................................................................................

 
42 Jednému žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia najviac 6 000 eur (§ 7 VZN č. 1/2021). 
43 Miera spolufinancovania predmetu dotácie zo strany žiadateľa o dotáciu nemôže byť nižšia ako 10 % (§ 6 
VZN č. 1/2021). 
44 Podľa § 10 ods. 1 VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek (ďalej len „VZN č. 1/2021“): „Dotáciu nemožno poskytnúť, 
ak sa na žiadateľa vzťahuje niektorá z okolností o zákaze poskytnutia dotácie upravených v § 3 tohto nariadenia, alebo ak žiadosť o poskytnutie 
dotácie obsahuje najmenej jednu položku, ktorá je neoprávneným výdavkom podľa § 5 tohto nariadenia.“. 
Podľa § 10 ods. 2 VZN č. 1/2021: „Dotáciu nemožno poskytnúť ani vtedy, ak žiadateľ ani na výzvu obce Pernek (starostu obce) podľa § 9  
ods. 4 tohto nariadenia 
a) nedoplnil do žiadosti o poskytnutie dotácie rozpis položiek, z ktorých bola suma žiadanej dotácie vypočítaná, 
b) nedoplnil chýbajúci údaj v čestnom vyhlásení alebo ak niektorý z údajov uvedených v čestnom vyhlásení nie je pravdivý, 
c) miera spolufinancovania projektu, činnosti alebo podujatia zo strany žiadateľa nedosahuje 10 %, 
d) k žiadosti o poskytnutie dotácie nebolo priložené plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak žiadosť o poskytnutie 

dotácie podala v mene žiadateľa iná osoba, 
e) nedoplnil účel dotácie, 
f) nedoplnil  popis projektu, činnosti a podujatia, na ktoré má byť dotácia poskytnutá, 
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..........................................................................................................................................................

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

2.7. Písomné oznámenie starostu obce o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie bolo žiadateľovi 
doručené dňa ............................................. . 

 
2.8. Žiadateľ podal proti písomnému oznámeniu starostu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie 

námietky písomne / ústne do zápisnice na obecnom úrade dňa .................................................... . 
 

2.9. Žiadateľ v námietkach uvádza: ........................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ . 

 
2.10. V zmysle § 10 ods. 3 VZN č. 1/2021 námietky proti písomnému oznámeniu starostu 

o odmietnutí dotácie je potrebné podať do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia 
starostu. Na oneskorené pripomienky sa neprihliada. 

 
Písomné oznámenie starostu bolo žiadateľovi doručené dňa ......................................................... . 
Prvým dňom 10 – dňovej lehoty na podanie námietok bol najbližší nasledujúci deň, bez ohľadu 
na to, či je to pracovný deň, sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja.45 
Posledným dňom na podanie námietok bol .................................................. . Ak koniec lehoty 
pripadne sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na podanie 
námietok je najbližší nasledujúci pracovný deň; v tomto prípade bol posledným dňom na podanie 
námietok proti písomnému oznámeniu starostu o odmietnutí dotácie ........................................... . 
 
Žiadateľ podal námietky dňa ........................................, t. j. po lehote ustanovenej v § 10 ods. 3 
VZN č. 1/2021, t. j. oneskorene. O skutočnosti, že na oneskorene podané námietky sa 
neprihliada, bol žiadateľ upozornený v písomnom oznámení starostu o odmietnutí žiadosti 
o poskytnutie dotácie. Z tohto dôvodu finančná komisia námietky žiadateľa zamieta. 
 
Alebo: 
 
Žiadateľ podal námietky dňa ........................................, t. j. v lehote ustanovenej v § 10 ods. 3 
VZN č. 1/2021. Po preskúmaní obsahu námietok bolo zistené, že postup starostu pri odmietnutí 
žiadosti o poskytnutie dotácie bol správny. Z tohto dôvodu finančná komisia námietky žiadateľa 
zamieta. 
 

 
2.11. HLASOVANIE  FINANČNEJ  KOMISIE  VO  VECI  NÁMIETOK  ŽIADATEĽA 

podaných proti písomnému oznámeniu starostu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie 
 

 
g) nedoplnil údaj o cieli alebo prínose projektu, činnosti alebo podujatia pre obec Pernek a jej obyvateľov, 
h) nedoplnil adresu sídla alebo miesta podnikania, 
i) nedoplnil IČO a IBAN,  
j) nedoplnil podpis do žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorá nebola podpísaná.“. 
45  V zmysle § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 

v znení neskorších predpisov, dni pracovného pokoja sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný 
pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. – 26. 
december. 
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Uznesenie FK č. ........ / ......... 

Komisia pre financie a rozpočet zamieta námietky žiadateľa:  ...................................................., 
IČO: ..............................., sídlo (miesto podnikania) .............................................................................. 
podané proti písomnému oznámeniu starostu obce Pernek o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie 
vo výške .................................... eur na účel: .......................................................................................... . 
Komisia pre financie a rozpočet konštatuje, že postup starostu bol správny z dôvodu, že .......................... 
................................................................................................................................................................... . 
 

 Za schválenie uznesenia (titul, meno, priezvisko a súhrnný počet členov FK hlasujúcich 
„za“):  .......................................................................................................................................... 

 Proti: .......................................................................................................................................... 
 Zdržal sa: ................................................................................................................................... 

 Nehlasoval: ................................................................................................................................ 

           

Predseda komisie46 konštatuje, že uznesenie FK č. ........ / ......... bolo / nebolo schválené. 
 

Alebo: 

Ak finančná komisia zistí, že námietky žiadateľa proti písomnému oznámeniu starostu 
o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dotácie sú relevantné a že žiadosť o poskytnutie dotácie, 
resp. žiadateľom doplnená žiadosť o poskytnutie dotácie spĺňa všetky náležitosti ustanovené  
vo VZN č. 1/2021, finančná komisia žiadosť o poskytnutie dotácie vecne preskúma v celom 
rozsahu, t. j.: 

 zistí údaje o žiadateľovi z verejných registrov, a teda preskúma žiadateľom čestne 
vyhlásené skutočnosti, 

 preskúma opodstatnenosť položiek v žiadosti o poskytnutie dotácie, z ktorých bola dotácia 
vypočítaná, pričom sa zameria na zistenie neoprávnených výdavkov, a teda aj neprimerane 
nadhodnotených položiek, 

 ak sú všetky skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v žiadateľom 
doplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 1/2021, finančná komisia 
uznesením rozhodne vo veci poskytnutia dotácie (poskytnutie dotácie odporúča), čiže 
finančná komisia postupuje podľa prvého schváleného bodu rokovania komisie uvedeného 
vo vzore tejto Zápisnice („1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pernek vo výške 
......................... eur, ktorú podal .....................................................“). 

 V takomto prípade uznesenie FK môže znieť napr. takto: 
 
 
Uznesenie FK č. ........ / ......... 
 
Komisia pre financie a rozpočet vyhovuje námietkam žiadateľa:  ..............................................., 

IČO: ..............................., sídlo (miesto podnikania) .............................................................................. 
(ďalej len „žiadateľ“) podaným proti písomnému oznámeniu starostu obce Pernek o odmietnutí žiadosti 
o poskytnutie dotácie vo výške .................................... eur na účel: .......................................................... 

 
46 resp. ten, kto vedie zasadnutie komisie. 
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............................................................. . Komisia pre financie a rozpočet vyhovuje námietkam žiadateľa 
z dôvodu, že .............................................................................................................................................. . 
Komisia pre financie a rozpočet zároveň odporúča poskytnúť žiadateľovi dotáciu z rozpočtu obce 
Pernek vo výške .................................... eur na účel: .............................................................................. . 
 

 Za schválenie uznesenia (titul, meno, priezvisko a súhrnný počet členov FK hlasujúcich 
„za“):  .......................................................................................................................................... 

 Proti: .......................................................................................................................................... 
 Zdržal sa: ................................................................................................................................... 

 Nehlasoval: ................................................................................................................................ 

           

Predseda komisie47 konštatuje, že uznesenie FK č. ........ / ......... bolo / nebolo schválené. 
 

 

 
 

 

Zasadnutie finančnej komisie bolo ukončené dňa ..................................... o ........................ hod. 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                                    ......................................................... 
          titul, meno a priezvisko                                                         titul, meno a priezvisko 
                  zapisovateľ                                                                       predseda komisie14 

 
 
 
 
 
 
...........................................................                                     ......................................................... 
        titul, meno a priezvisko                                                            titul, meno a priezvisko 
                overovateľ                                                                                overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 resp. ten, kto vedie zasadnutie komisie. 
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Príloha č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce Pernek 

 

Z M L U V A  číslo  ....... / 20........ 

 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pernek  

[Uzatvorená 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 (ďalej len ,,zákon 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) a § 12 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek 
č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek (ďalej len ,,VZN č. 1/2021“)]. 

 
 

I. 
Zmluvné strany: 

 

Poskytovateľ dotácie:     Obec Pernek, Pernek 48, 900 53 Pernek 

zastúpený:     Ing. Martin Ledník – starosta obce Pernek 

bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu:     4205963001/5600 

IBAN:      SK72 5600 0000 0032 4152 5004 

IČO:      00305014 

DIČ:      2020794666 

e-mail:                              starosta@pernek.sk 

tel. č.:                               +421 34 778 42 46   

mobil:                               +421 917 677 010                 

 

(ďalej len „obec Pernek“) 

 

a 

  

Príjemca dotácie:             

sídlo (miesto podnikania):          

korešpondenčná adresa:  

zastúpený (titul, meno, priezvisko, funkcia):   

bankové spojenie:    
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číslo účtu:  

IBAN:   

IČO:                 

DIČ: 

e-mail: 

tel. č. (mobil): 

 

(ďalej len „Príjemca dotácie“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu obce Pernek: 

 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Obci Pernek bola dňa .............................. doručená Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

Pernek (ďalej len „Žiadosť o poskytnutie dotácie“), ktorou Príjemca dotácie požiadal obec Pernek 
o poskytnutie dotácie vo výške ........................................ eur na účel: ............................................. 
........................................................................................................................................................ . 
 

(2) V žiadosti o poskytnutie dotácie Príjemca dotácie ďalej uviedol informáciu, že celkové náklady 
(dotácia a spolufinancovanie zo strany Príjemcu dotácie) na predmet dotácie predstavujú 
..................................... eur.  V zmysle § 6 VZN č. 1/2021 miera spolufinancovania predmetu 
dotácie zo strany Príjemcu dotácie nemôže byť nižšia ako 10 % z celkovej výšky nákladov  
na predmet dotácie. Miera spolufinancovania predmetu dotácie v tomto prípade predstavuje 
....................................... eur, t. j. ............... % z celkových nákladov na predmet dotácie. 
 

(3) V zmysle § 8 ods. 1 VZN č. 1/2021, ak predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
Pernek je suma najviac 500 eur, o poskytnutí dotácie rozhoduje starosta obce Pernek (ďalej aj 
„starosta“) na základe odporučenia Komisie pre financie a rozpočet, ak je zriadená. 

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola prerokovaná na zasadnutí Komisie pre financie a rozpočet, 
ktoré sa uskutočnilo dňa ............................................ . Komisia pre financie a rozpočet uznesením 
FK č. ........... / ........... zo dňa ...................................... odporučila starostovi poskytnúť Príjemcovi 
dotácie dotáciu vo výške ...................................... eur na účel: ......................................................... 
........................................................................................................................................................ . 

 
(4) V zmysle § 8 ods. 2 VZN č. 1/2021, ak predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

Pernek je suma prevyšujúca 500 eur, o poskytnutí dotácie rozhoduje Obecné zastupiteľstvo obce 
Pernek na základe odporučenia Komisie pre financie a rozpočet, ak je zriadená. 
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Žiadosť o poskytnutie dotácie bola prerokovaná na zasadnutí Komisie pre financie a rozpočet, 
ktoré sa uskutočnilo dňa ............................................ . Komisia pre financie a rozpočet uznesením 
FK č. ........... / ........... zo dňa ...................................... odporučila Obecnému zastupiteľstvu obce 
Pernek poskytnúť Príjemcovi dotácie dotáciu vo výške ........................................... eur na účel: 
........................................................................................................................................................ . 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek uznesením OZ č. ........ / .......... zo dňa .......................... 
schválilo poskytnutie dotácie vo výške ......................................... eur Príjemcovi dotácie na účel: 
........................................................................................................................................................ . 

 

II. 
Predmet zmluvy a účel poskytnutia dotácie 

 
(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok obce Pernek poskytnúť Príjemcovi dotácie dotáciu vo výške 

................................... eur (slovom: „........................................................ eur“) z rozpočtu obce 
Pernek na účel: ................................................................................................................................ 
a záväzok Príjemcu dotácie použiť poskytnutú dotáciu výlučne na úhradu výdavkov 
vynaložených na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá.   
 

(2) Lehota na použitie dotácie začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a uplynie 
dňa ................................................ .48 

 
(3) Príjemca dotácie sa zaväzuje predložiť obci Pernek písomné Vyúčtovanie dotácie poskytnutej 

z rozpočtu obce Pernek (ďalej len „vyúčtovanie dotácie“) do 30 dní odo dňa použitia dotácie, 
najneskôr však do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, 
v ktorom mala byť dotácia použitá. Písomné vyúčtovanie dotácie musí obsahovať náležitosti 
upravené v ustanovení § 16 ods. 2 VZN č. 1/2021 a možno ho predložiť na formulári, ktorý tvorí 
prílohu č. 5 VZN č. 1/2021. K vyúčtovaniu dotácie je potrebné priložiť fotokópie zmlúv, faktúr 
a iných listín preukazujúcich použitie dotácie. 

 
(4) Príjemca dotácie je povinný vrátiť obci Pernek nevyčerpanú dotáciu alebo nevyčerpanú časť 

dotácie 
a) bezodkladne, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí 

lehoty na použitie dotácie, spolu s predložením vyúčtovania dotácie, 
b) bezodkladne, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí 

predĺženej lehoty na použitie dotácie, spolu s predložením vyúčtovania dotácie, 
c) bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obce Pernek  

na vrátenie dotácie. 
 

(5) Príjemca dotácie je povinný bezodkladne, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka 
nasledujúceho po uplynutí lehoty na použitie dotácie alebo predĺženej lehoty na použitie 
dotácie, alebo najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy obce Pernek na vrátenie 
dotácie,  

 
48 § 14 ods. 1 VZN č. 1/2021: „Príjemca dotácie je povinný použiť dotáciu najneskôr do 31. decembra 
kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola uzatvorená písomná zmluva 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pernek medzi obcou Pernek a príjemcom dotácie.“. 
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a) vrátiť obci Pernek tú časť dotácie, ktorú použil v rozpore s účelom, na ktorý bola dotácia 
poskytnutá, ak takto neoprávnene použil menej ako 51 % z poskytnutej dotácie, 

b) vrátiť obci Pernek celú poskytnutú dotáciu, ak najmenej 51 % poskytnutej dotácie použil 
v rozpore s účelom, na ktorý bola dotácia z rozpočtu obce Pernek poskytnutá.  

 
(6) Príjemca dotácie je povinný vrátiť obci Pernek dotáciu v plnej výške bezodkladne, najneskôr 

do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí lehoty na použitie dotácie alebo 
predĺženej lehoty na použitie dotácie, alebo najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy obce Pernek na vrátenie dotácie, ak  
a) príjemca dotácie nepredložil obci Pernek vyúčtovanie dotácie podľa § 16 VZN č. 1/2021  

ani v dodatočnej lehote určenej v písomnej výzve obce na predloženie vyúčtovania dotácie, 
b) neposkytol súčinnosť podľa § 17 VZN č. 1/2021 pri kontrole použitia poskytnutej dotácie  

a pri priebežnej kontrole použitia dotácie. 
 
(7) Príjemca dotácie je povinný bezodkladne, aj bez výzvy obce Pernek, najneskôr však do 30 dní  

odo dňa doručenia písomnej výzvy obce Pernek na vrátenie dotácie, vrátiť obci Pernek celú sumu 
poskytnutej dotácie, bez ohľadu na jej čerpanie, ak sa na neho po poskytnutí dotácie a pred 
uplynutím lehoty na jej použitie začal vzťahovať niektorý z dôvodov zákazu poskytnutia dotácie 
upravených v § 3 VZN č. 1/2021. 
 

 

III. 
Podmienky poskytnutia dotácie 

 
(1) Obec Pernek poukáže dotáciu vo výške ..................................... eur (slovom: .............................. 

eur), uvedenú v čl. II tejto zmluvy, na účet Príjemcu dotácie do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy.  
 

(2) Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť ju v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 1/2021 výlučne na účel uvedený  
v čl. II ods. 1 tejto zmluvy. 

 
 

IV. 
Zákaz zmeny účelu poskytnutia dotácie  

 
Zmena účelu poskytnutia dotácie uvedeného v čl. II ods. 1 tejto zmluvy nie je možná. Ak vzniknú také 
okolnosti, pre ktoré Príjemca dotácie nebude môcť použiť dotáciu alebo jej časť na účel uvedený 
v článku II ods. 1 tejto zmluvy, Príjemca dotácie je povinný vrátiť dotáciu alebo jej časť obci Pernek 
najneskôr do 30 dní od zistenia týchto okolností Príjemcom dotácie.  

 

V. 
Zmluvná pokuta 

 
Obec Pernek môže uložiť Príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celej sumy poskytnutej 
dotácie za každý deň omeškania, najviac do sumy 50 % z poskytnutej dotácie, ak Príjemca dotácie 
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nepredloží obci Pernek v lehote podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy fotokópie zmlúv, faktúr a iných listín 
preukazujúcich použitie dotácie. 

 

VI. 
Zodpovednosť za porušenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy 

 
(1) Obec Pernek nezodpovedá za činnosť Príjemcu dotácie, ani za škody, ktoré vzniknú v priamej 

súvislosti s použitím dotácie. 
 

(2) Obec Pernek môže od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak 

a) Príjemca dotácie použil celú dotáciu alebo časť dotácie najmenej v sume 100 eur v rozpore 
s účelom uvedeným v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, alebo 

b) Príjemca dotácie neposkytol starostovi obce Pernek alebo ním poverenému zamestnancovi, 
Komisii pre financie a rozpočet, Obecnému zastupiteľstvu obce Pernek alebo hlavnému 
kontrolórovi obce Pernek súčinnosť pri Kontrole použitia poskytnutej dotácie a priebežnej 
kontrole použitia dotácie podľa § 17 VZN č. 1/2021. 

c) Príjemca dotácie nepredložil obci Pernek vyúčtovanie dotácie podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy. 
 

(3) Príjemca dotácie môže od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak obec Pernek nepoukáže dotáciu  
na účet Príjemcu dotácie do 15 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. 
  

(4) Písomné odstúpenie od tejto zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia 
od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. Písomné odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje  
za doručené druhej zmluvnej strane aj dňom, v ktorý druhá zmluvná strana odmietla prevziať 
zásielku s písomným odstúpením od tejto zmluvy.  

 
(5) Dňom doručenia písomného odstúpenia od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane, resp. dňom, 

ktorý sa považuje za deň doručenia písomného odstúpenia od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane 
sa táto zmluva zrušuje od počiatku.  

 
(6) Ak od tejto zmluvy písomne odstúpi obec Pernek, Príjemca dotácie je povinný vrátiť obci Pernek 

dotáciu 
a) spôsobom a v lehote ustanovenej v čl. II ods. 5 tejto zmluvy, ak k odstúpeniu od tejto zmluvy 

došlo z dôvodu uvedeného v čl. VI. ods. 2 písm. a) tejto zmluvy, 
b) v plnej výške, a to bezodkladne, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho 

po uplynutí lehoty na použitie dotácie alebo predĺženej lehoty na použitie dotácie, alebo 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obce Pernek na vrátenie celej 
poskytnutej dotácie, ak k odstúpeniu od tejto zmluvy došlo z dôvodov uvedených  
v čl. VI. ods. 2 písm. b) a c) tejto zmluvy. 

 
(7) Použitie dotácie v rozpore s určeným účelom sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) zákona  

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov považuje za porušenie finančnej disciplíny49 a môže 

 
49 V zmysle § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“): 
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napĺňať skutkovú podstatu trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1 zákona  
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.50 

 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné 
nariadenie obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek. 
 

(2) Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma 
zmluvnými stranami. 

 
(3) Písomnosť zmluvnej strany zaslaná druhej zmluvnej strane sa považuje za doručenú druhej 

zmluvnej strane aj vtedy, ak druhá zmluvná strana ako adresát odmietne písomnosť prijať.  
Za deň doručenia písomnosti sa v takom prípade považuje deň odmietnutia prijatia písomnosti 
druhou zmluvnou stranou. 

 
(4) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch – dva rovnopisy pre obec Pernek, jeden rovnopis 

pre Príjemcu dotácie.  
 

(5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk podľa 
osobitného predpisu.51 

 
(6) Prílohou tejto zmluvy je formulár „Vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Pernek“, 

ktoré je Príjemca povinný predložiť obci Pernek podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy. 
 

 
„Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej 
disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň 
porušenia finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných prostriedkov vrátane, najviac do výšky tejto sumy;“. 

V zmysle § 31 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy: „Odvod, penále a pokuta za porušenie 
finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou sa odvádzajú do príslušného druhu rozpočtu 
verejnej správy, z ktorého boli poskytnuté;“.  

Podľa § 31 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy: „Odvod, penále a pokutu za porušenie 
finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladá a vymáha orgán vykonávajúci kontrolu, 
auditujúci orgán alebo orgán dozoru štátu v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi.“[Napr. 
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.] 
50 Podľa § 225 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov: „Rovnako ako v odseku 
1 sa potrestá, kto získanú dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 
verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce použije 
na iný ako určený účel.“. 

51 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 
súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 
V Perneku dňa ............................                                      V ........................... dňa ............................ 

 

 

 

.........................................................                                               ......................................................... 
         titul, meno, priezvisko                                                                      titul, meno, priezvisko 
           starosta obce Pernek                                                                          Príjemca dotácie 
          Poskytovateľ dotácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

Príloha č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce Pernek 

 VYÚČTOVANIE  DOTÁCIE   

POSKYTNUTEJ  Z  ROZPOČTU  OBCE  PERNEK 
 

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá 

 

 

Príjemca dotácie  

[právnická osoba: obchodné meno (názov), 
IČO, sídlo, fyzická osoba konajúca v mene 
príjemcu dotácie, e-mail, tel. č.]  

[fyzická osoba – podnikateľ: obchodné meno 
alebo názov, titul, meno, priezvisko, IČO, 
trvalý pobyt, miesto podnikania,   
e-mail, tel. č.] 
 
[korešpondenčná adresa právnickej osoby 
a fyzickej osoby – podnikateľa] 
 

 

Rok, v ktorom bola dotácia poskytnutá  

Obdobie, počas ktorého bola dotácia 
čerpaná 

 

Výška poskytnutej dotácie v eurách  

Použité finančné prostriedky z dotácie 
v eurách 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky 
z dotácie v eurách 

 

Stručný opis uskutočňovania projektu, činnosti alebo podujatia, na ktoré bola dotácia 
poskytnutá 
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ZDOKLADOVANIE  POUŽITIA  DOTÁCIE 

Číslo faktúry 
a dátum jej 
vystavenia 

Údaje o dodávateľovi (meno 
a priezvisko alebo názov, IČO, sídlo...) 

Suma, ktorá je 
predmetom faktúry 
v eurách 

Výška 
uhradenej 
sumy a dátum 
úhrady 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



40 
 

ZDOKLADOVANIE  POUŽITIA  DOTÁCIE 

Číslo faktúry 
a dátum jej 
vystavenia 

 

Údaje o dodávateľovi (meno 
a priezvisko alebo názov, IČO, sídlo...) 

Suma, ktorá je 
predmetom faktúry 
v eurách 

Výška 
uhradenej 
sumy a dátum 
úhrady 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Príjemca dotácie k tomuto zúčtovaniu prikladá fotokópie zmlúv, faktúr, výpisov z bankového 
účtu a iných dokladov súvisiacich s použitím dotácie. 
 

Ako príjemca dotácie čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto Vyúčtovaní dotácie 
poskytnutej z rozpočtu obce Pernek sú pravdivé. Zároveň čestne vyhlasujem, že fotokópie zmlúv, faktúr,  
výpisov z bankového účtu a iných dokladov priložených k tomuto Vyúčtovaniu dotácie poskytnutej 
z rozpočtu obce Pernek sa zhodujú s ich originálmi. 

 

 

V ................................. dňa ...............................  

 

 

                                                                        .................................................................... 
                                                                                 titul, meno, priezvisko a podpis  
                                                                                              Príjemca dotácie 
                                                                                 (aj odtlačok pečiatky Príjemcu,  
                                                                                  ak Príjemca používa pečiatku) 


