
          Obecné zastupiteľstvo obce Švábovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
4 ods.  3  písm.  g)  a  §  6 ods.  1  zákona č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v  znení  neskorších
predpisov  a podľa  §  7  ods.  4   zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto: 

DODATOK č. 2
Všeobecne záväzného nariadenia obce Švábovce 

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
č. 4/2005

§ 3
Podmienky poskytovania dotácie

V § 3 ods. 8 znie:

8)    Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba a fyzická
osoba  –  podnikateľ,  ktorému  bola  poskytnutá  dotácia  je  povinná  zúčtovať  prostriedky  do  30
kalendárnych  dní  po  ich  použití,  najneskôr  však  do 30.11.  kalendárneho  roka.  K vyúčtovaniu  je
potrebné doložiť kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie, alebo čestné vyhlásenie, že
poskytnuté finančné prostriedky boli použité na účely podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce. Záverečné zúčtovanie čerpania príspevku z rozpočtu obce príjemca predloží na predpísanom
tlačive uvedenom ako príloha 1  tohto dodatku.   

§ 4
Rozhodovanie o poskytnutí dotácie 

V § 4 ods.  4 znie :
4)  O poskytnutí  dotácie  starosta  obce  do  90  dní  po  rozhodnutí  o poskytnutí  dotácie  uzavrie
s právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 

a) účel a podmienky použitia dotácie,
b) výšku dotácie, 
c) zúčtovanie dotácie, 
d) zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny.

Dňom  nadobudnutia  účinnosti  Dodatku  č.  2  zostávajú  v platnosti  aj  nezmenené  časti
Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  Švábovce  o podmienkach  poskytovania  dotácie  z rozpočtu
obce č.  4/2005 schváleného dňa 10.6.2005 uznesením  č.  C/1 a  sa  ruší  Dodatok č.  1  schválený
uznesením C/4 zo dňa 25.11.2011.   

                                                                                                                   Ing. Ján Mlynár
                                                                                                             starosta obce Švábovce

 Návrh  Dodatku  č.  2  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  Švábovce  o podmienkach  poskytovania  dotácie
z rozpočtu obce č. 4/2005 bol na úradnej tabuli vyvesený  

               Vyvesený :   19.02.2014                                               Zvesený :      07.03.2014 

 Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Švábovce o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu
obce č. 4/2005 bol na úradnej tabuli vyvesený  

               Vyvesený :   10.03.2014                                               Zvesený :      26.03.2014 



Obec Švábovce 

Záverečné zúčtovanie
čerpania príspevku na verejnoprospešnú činnosť

z rozpočtu obce na rok  ........

Príjemca príspevku
(názov, sídlo, IČO)

Názov akcie, projektu
(účel)

Číslo uznesenia OZ

Poskytnuté prostriedky na rok .......

Celkové skutočné náklady na celý projekt, akciu, (účel)

Vyúčtovanie vyhotovil:

Tel.číslo:

Číslo faktúry,
daňového dokladu

Predmet plnenia, 
úhrady

Faktúrovaná suma 
v €

Suma uhradená z 
príspevku obce

Dátum úhrady 
faktúry, daňového 
dokladu

SPOLU - 
vyčerpané prostriedky z príspevku obce

Rozdiel  
(medzi poskytnutými a čerpanými prostr.)

Originály účtovných dokladov sú uložené:

Čestne vyhlasujem, že z prostriedkov obce bola uhradená suma .................................................€ 
a táto bola použitá na úhradu vyššie uvedených nákladov v súlade s účelom, na ktorý boli určené. 

Vo Švábovciach  dňa  ..................................

Podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka príjemcu  …................................................................................


