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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 

 
č. 5/2017 

 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 22/2015, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných 

prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania 
z rozpočtu Mesta Levoča 

  
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodlo a uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 
(ďalej len nariadenie).    
 

 
Článok 2 

 
Nové znenie § 2 

Podmienky poskytnutia dotácie 
 

1. O poskytnutie dotácie v zmysle tohto VZN môže požiadať' len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba 
so sídlom alebo trvalým pobytom na území Mesta Levoča, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území Mesta 
Levoča, alebo poskytuje služby obyvateľom Mesta Levoča (ďalej len „žiadateľ). Mesto môže poskytovať dotácie 
za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením len na podporu všeobecne prospešných služieb, 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ale výlučne na účel uvedený v druhej časti (oblasť 
sociálnej pomoci), tretej časti (oblasť kultúry), štvrtej časti (oblasť' športu), piatej časti (oblasť výchovy 
a vzdelávania)tohto VZN, pričom predmet činnosti žiadateľa musí súvisieť s účelom, na ktorý dotáciu požaduje. 
Na poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území Mesta Levoča, alebo poskytuje 
služby obyvateľom Mesta Levoča a nemá na území mesta sídlo alebo trvalý pobyt sa nevzťahujú ustanovenia § 
14 ods. 1 bod A a § 15 tohto VZN. 

2. Dotácia môže byt' žiadateľovi poskytnutá len na základe písomnej žiadosti a za predpokladu, že ku dňu podania 
písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie má žiadateľ vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Levoča. Prílohou 
žiadosti o dotáciu sú: doklad o pridelení IČO, kópia zmluvy o zriadení účtu v bankovej inštitúcii (prípadne 
potvrdenie banky o vedení účtu, že majiteľom účtu je žiadateľ), stanovy, doklad o štatutárnych zástupcoch 
žiadateľa, u platiteľa DPH doklad o pridelení IČ DPH, výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 
tri mesiace ku dňu podania žiadosti (doklad nepredkladá registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a 
právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a právnická 
osoba zriadená zákonom). 

3. Dotáciu je možné poskytnúť len na činnosť' a projekty, ktorých realizácia prebieha v príslušnom kalendárnom 
roku, na ktorý sa žiadosť' predkladá. 

4. Žiadateľ je povinný spolupodieľať sa na financovaní projektu, resp. svojej činnosti minimálne 10%-tami, t.j. 
podpora mesta nesmie presahovať 90% celkových finančných nákladov projektu,  resp. činnosti. Spoluúčasť 
dokladuje žiadateľ vo vyúčtovaní dotácie. 

5. Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 
6. Dotáciu nemožno poskytnúť' žiadateľovi voči ktorému je vedené exekučné konanie, o čom predloží čestné 

prehlásenie, alebo je v likvidácii, alebo má nedoplatok voči Mestu Levoča. 
7. Dotáciu nemožno poskytnúť na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov s výnimkou vyúčtovania 

energií - voda, plyn, elektrina za predchádzajúci kalendárny rok. 
8. Dotáciu nie je možné použiť na: 

− telefónne poplatky, telefónne karty, fax, 
− mzdové náklady, odvody, honoráre a obdobné odmeny, 
− splácanie úverov a úrokov, 
− ekonomické a právne poradenstvo, 
− poistenie osôb a majetku, s výnimkou pripoistenia osôb pri jednorazových aktivitách 
− finančné ceny a finančné dary, 
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− výzdoba a dekorácia interiérov a exteriérov, 
− propagácia v médiách,  
− diéty, stravovanie, vreckové, občerstvenie, s výnimkou zabezpečenia pitného režimu, za ktorý sa považujú iba 

nealko nápoje, 
− taxi služba. 

9. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nemá žiadateľ právny nárok. 
10. Žiadateľ je povinný spolupodieľať sa na organizovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí na 

základe výzvy mesta, resp. poskytnúť súčinnosť s mestom pri organizovaní podujatí. V prípade, že žiadateľ 
odmietne spolupodieľať sa na takýchto podujatiach bezdôvodne, môže príslušná komisia navrhnúť' vyradenie 
žiadosti o poskytnutie dotácie v nasledujúcom období. 

 
 

Článok 3 
 

Nové znenie § 6 
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií 

 
1. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Mesta Levoča. 
2. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa tohto nariadenia je povinný: 

a) vykonať' jej vyúčtovanie v súlade so žiadosťou o poskytnutie dotácie a podľa podmienok uvedených v zmluve, 
a to písomne na predpísanom tlačive (Časť č.5 tohto VZN) na základe účtovných dokladov najneskôr do 
15.12.  kalendárneho roka, v ktorom sa dotácia poskytla.  

b) na požiadanie predložiť kópie účtovných dokladov, (faktúry, bankové výpisy, hotovostné pokladničné doklady, 
stručná informácia o realizácii projektu s fotodokumentáciou a propagačnými materiálmi - pozvánky, 
programy, výstrižky z tlače a pod., ktoré preukazujú použitie dotácie). 

c) nevyčerpané a nezúčtované prostriedky vrátiť na príslušný bankový účet mesta najneskôr do termínu, ktorý je 
uvedený v § 6 ods. 2a). 

3. V prípade, ak žiadateľ je platcom DPH, dotáciu možno vyúčtovať len na tie položky, ktoré sú bez DPH, alebo iba 
na úhradu základu dane z pridanej hodnoty. 

4. Nedodanie vyúčtovania, resp. oneskorene dodané vyúčtovanie alebo oneskorené dodatočné opravné 
vyúčtovanie je dôvodom vyrubenia sankcií v zmysle § 7 tohto VZN. 

5. Nedodanie vyúčtovania v stanovenom termíne je dôvodom na vylúčenie subjektu z procesu prideľovania financií 
na nasledujúci rok. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Takémuto subjektu v nasledujúcom roku nesmú byť 
pridelené žiadne financie z rozpočtu mesta podľa tohto VZN. 

6. Žiadateľ(prijímateľ) dotácie je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov. 

7. Žiadateľ (prijímateľ) dotácie je povinný pri informovaní o projekte v médiách, pri spoločenských akciách konaných 
v súvislosti s predloženým projektom uviesť zreteľne text „Realizované s finančnou podporou Mesta Levoča“. 

 
 

Článok 4 
 

Časť 5 
 

Vyúčtovanie  dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Levoča na rok ............ 
 
Oblasť poskytovania dotácie*  
- sociálna pomoc 
- kultúra 
- šport 
- výchova a vzdelávanie 
 
(* nehodiace sa škrtnite) 
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Presné označenie žiadateľa: 
Názov (PO-obchodné meno, FO-podnikateľ, charakter subjektu): 
 
................................................................................................................................. 
 
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul): ......................................................... 
 
Adresa/sídlo: ........................................................................................................... 
 
IČO: .............................  DIČ: ................................ IČ DPH: .................................. 
 
Bankové spojenie (IBAN): ....................................................................................... 
 
Telefónne číslo: ............................ e-mail:............................................................... 
 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: .......................................................................... 
 
Výška poskytnutej dotácie (aj slovom): ................................................................... 
 
Účel dotácie (v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie): 
 
................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................... 
 
Stručná informácia o realizácii akcie: 
 
................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................... 
 
Finančné vyhodnotenie akcie 
 
Skutočné príjmy: 
 
- Vlastné príjmy ......................................eur 
 
- Dotácia mesta ..................................... eur 
 
Skutočné výdavky: ...................................... eur 
 
V Levoči dňa: ....................................... 
 
 
      ................................................................... 

    Meno, priezvisko, podpis štatutárneho zástupcu,                                  
                                                                          Pečiatka organizácie  
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Prílohy k vyúčtovaniu: účtovné doklady / zoznam očíslovaných účtovných dokladov, ktoré na vyzvanie budú 
predložené ku kontrole 
 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 32/32 
zo dňa 16. 11. 2017. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta a 
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.  

 
V Levoči dňa 20. novembra 2017 
               
  
                                                                                       PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                                                                                               primátor mesta 
 
Vyvesené: 20. 11. 2017  
Zvesené:  
Dátum účinnosti: 5. 12. 2017 
 
 


