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o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku obce
na podporu udržania demografického vývoja obyvateľstva
obce Svodín
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
s účinnosťou od 1. mája 2020 toto všeobecne záväzné nariadenie obce:
§1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určujú podmienky
poskytnutia nenávratného finančného príspevku, sa upravuje spôsob, postup predkladania
žiadostí, ich posudzovanie, overovanie a schvaľovanie zo strany oprávnených orgánov pre
poskytovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce Svodín (ďalej len „obec“)
fyzickým osobám, ktoré sú vlastníkmi
a) rodinných domov, nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, pri nahradení novými
rodinnými domami, alebo
b) pozemkov, nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, pri výstavbe nových
rodinných domov, alebo
c) rodinných domov, nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, pri opravách, údržbe,
obnove a rekonštrukcii.
s cieľom na podporu udržania demografického vývoja obyvateľstva obce Svodín.
§2
Tvorba a použitie nenávratného finančného príspevku
1) Prostriedky určené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle tohto
VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia obce z vlastných príjmov obce.
2) Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na
poskytovanie nenávratného finančného príspevku obce na podporu udržania
demografického vývoja obyvateľstva obce Svodín je stanovený rozpočtom obce.
3) Nenávratný finančný príspevok je možné prideľovať v príslušnom kalendárnom roku len
do výšky celkového objemu finančných prostriedkov určených v rozpočte pre daný
kalendárny rok.
4) Maximálna výška nenávratného finančného príspevku priznaného obcou v zmysle tohto
VZN je 3.000,- eur na jeden projekt (rodinný dom) v zmysle § 1 tohto VZN.
5) Nenávratný finančný príspevok je možné použiť na refundáciu nákladov projektu
(rodinného domu) až po vyčerpaní finančných prostriedkov predstavujúcich povinnú
finančnú spoluúčasť žiadateľa v zmysle § 3 ods. 9 tohto VZN.
6) Nenávratný finančný príspevok podľa ods. 4 tohto ustanovenia VZN je možné použiť
podľa podmienok príslušného povolenia obce Svodín na
a) refundáciu nákladov na stavebné práce, ktorými sa odstraňuje a umiestňuje stavba,
b) refundáciu nákladov na stavebné práce, ktorými sa umiestňuje stavba,
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c) refundáciu nákladov pri kúpe rodinného domu, na ktorom sa vykoná rozsiahla
oprava, údržba, obnova a rekonštrukcia.
7) Na jeden projekt (rodinný dom) je možné získať nenávratný finančný príspevok
maximálne raz za 20 rokov.
8) V prípade, ak v rámci rozpočtu obce nie je schválené finančné krytie na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v zmysle tohto VZN, obec výzvu podľa § 4 ods. 1
tohto VZN nezverejňuje.
§3
Žiadateľ nenávratného finančného príspevku
1) O nenávratný finančný príspevok môžu žiadať fyzické osoby (ďalej len „žiadateľ“), ktoré
a) žijú v manželskom zväzku muža a ženy, a niektorá z nehnuteľností podľa § 1 tohto
VZN je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1 k celku, príp.
v ich podielovom spoluvlastníctve v rovnakom podiele po ½ k celku, alebo
b) žijú v partnerskom spolužití muža a ženy, spolu trvale žijú v jednej spoločnej
domácnosti, a niektorá z nehnuteľností podľa § 1 tohto VZN je v ich podielovom
spoluvlastníctve v rovnakom podiele po ½ k celku.
2) Žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území obce Svodín v rodinnom dome, ktorý bude
účelom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
3) Žiadateľ musí mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči obci ako aj voči právnickým
osobám, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec.
4) Žiadateľ nemôže byť dlžníkom na sociálnom a zdravotnom poistení.
5) Žiadateľ musí spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa osobitných predpisov.
6) Jeden zo žiadateľov musí preukázať, že za posledné tri roky
a) mal dohodnutý pracovný pomer (nie pracovný pomer na kratší pracovný čas)
v dĺžke najmenej dva roky a ku dňu podania žiadosti má dohodnutý pracovný
pomer (nie pracovný pomer na kratší pracovný čas), alebo
b) bol samostatne zárobkovo činnou osobou v dĺžke najmenej dva roky a ku dňu
podania žiadosti je samostatne zárobkovo činnou osobou.
7) Nenávratný finančný príspevok sa neposkytuje žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom
období nedodržal zmluvné podmienky o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
8) Nenávratný finančný príspevok nemôže byť poskytnutý žiadateľovi, voči ktorému je
vedené trestné konanie a/ alebo ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
9) Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte v zmysle § 1 tohto VZN je nevyhnutná
minimálne vo výške 90 % z celkových nákladov projektu a je obligatórnou podmienkou
poskytnutia nenávratného finančného príspevku v zmysle tohto VZN.
§4
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a jeho schválenie
1) Obec Svodín každoročne zverejní výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce na podporu udržania
demografického vývoja obyvateľstva obce Svodín v tlačových a elektronických
médiách obce. Výzva obsahuje podmienky podávania žiadostí na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.
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2) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať najneskôr do troch rokov
a) odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia nového rodinného domu na území
obce, ktorý je účelom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) tohto VZN, alebo
b) odo dňa ukončenia bežných udržiavacích prác, príp. odo dňa právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia rodinného domu na území obce, ktorý je účelom zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 1 ods. 1 písm. c) tohto VZN.
3) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok musí byť podaná písomne na tlačive, ktorá tvorí
Prílohu č. 1 tohto VZN spolu s písomnými prílohami uvedenými na tlačive žiadosti.
V prípade potreby si garant (podľa § 5 ods. 1 tohto VZN) môže vyžiadať ďalšie podklady
potrebné k objektívnemu posúdeniu žiadosti.
4) Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle tohto VZN žiadatelia môžu podať
osobne do podateľne Obecného úradu vo Svodíne, Hlavná 1, 943 54 Svodín, poštou na
adresu Obecný úrad vo Svodíne, Hlavná 1, 943 54 Svodín alebo elektronicky na adresu
kontakt@svodin.sk, pričom elektronicky podaná žiadosť musí byť opatrená zaručeným
elektronickým podpisom podľa osobitných predpisov alebo podaná elektronicky cez
Ústredný portál verejnej správy.
5) Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle tohto VZN spracúva a ich evidenciu
vedie Obecný úrad vo Svodíne (ďalej len „obecný úrad“), ktorý posudzuje splnenie
formálnych náležitostí žiadosti. V prípade nedostatkov alebo neúplne podanej žiadosti
obecný úrad vyzve žiadateľa na bezodkladné odstránenie formálnych nedostatkov,
pričom táto lehota môže byť najviac 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy
obecného úradu žiadateľovi.
6) Žiadosti podané v súlade s týmto VZN obecný úrad následne prekladá na prerokovanie
garantovi (podľa § 5 ods. 1 tohto VZN).
7) O priznaní nenávratného finančného príspevku na základe odporúčaného poradia
schvaľovania garantom rozhoduje Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne (ďalej len „obecné
zastupiteľstvo“) na základe žiadostí podaných v súlade s týmto VZN.
8) Žiadatelia budú o výsledku rozhodnutia obecného zastupiteľstva o ich žiadosti písomne
informovaní obecným úradom najneskôr do 15 pracovných dní po nadobudnutí platnosti
príslušného uznesenia obecného zastupiteľstva.
§5
Podmienky poskytovania nenávratného finančného príspevku
1) Garantom je komisia v počte troch členov, ktorých menuje a odvoláva starosta obce.
2) Garant zostavuje obecnému zastupiteľstvu poradie projektov odporúčané na schválenie a
vykonáva kontrolu projektov, ktoré sú predovšetkým zamerané na dodržiavanie
parametrov uvedených v žiadosti a úroveň kvality realizovaných projektov.
3) Pri zostavovaní odporúčaného poradia projektov obecnému zastupiteľstvu za účelom
pridelenia nenávratného finančného príspevku, garant prihliada predovšetkým na
a) význam pre obec z hľadiska podpory udržania demografického vývoja obyvateľstva,
b) finančnú náročnosť realizácie projektu, na ktorý sa nenávratný finančný príspevok
žiada,
c) účelnosť poskytnutého nenávratného finančného príspevku.
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4) Na poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle tohto VZN nie je právny
nárok.
5) Nenávratný finančný príspevok sa žiadateľovi poskytne po schválení obecným
zastupiteľstvom na základe písomnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku v súlade s § 6 tohto VZN (ďalej len „zmluva“).
6) Žiadateľ je povinný umožniť pre obec vykonanie administratívnej finančnej kontroly,
príp. finančnej kontroly na mieste, údajov uvedených v žiadosti a podkladov k nej
pripojených ako aj čerpania a zúčtovania nenávratného finančného príspevku
poskytnutého z rozpočtu obce.
7) Žiadateľ je povinný nenávratný finančný príspevok bezodkladne vrátiť na účet obce v
prípade, ak poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.
8) Žiadateľ sa zaväzuje
8.1.) predložiť písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa do miestnej materskej školy
8.1.1.) najneskôr do troch dní odo dňa prihlásenia žiadateľa na trvalý pobyt na
území obce, ak má maloleté dieťa alebo má zverené dieťa do náhradnej
osobnej starostlivosti alebo si osvojí dieťa, ktoré dovŕšilo tretí rok veku
a zároveň nedovŕšilo šiesty rok veku alebo po dovŕšení tretieho roku veku
dieťaťa, alebo
8.1.2.) ak sa mu narodí dieťa a dieťa dovŕši tretí rok veku,
a až do dovŕšenia šiesteho roku veku dieťaťa bude dieťa túto materskú školu
navštevovať, ak to zdravotný stav dieťaťa umožňuje, resp. pri dieťati zverenom do
náhradnej osobnej starostlivosti do zániku náhradnej osobnej starostlivosti, ak
náhradná osobná starostlivosť zanikne pred dosiahnutím šiesteho roku veku
dieťaťa,
8.2.) prihlásiť dieťa do miestnej základnej školy
8.2.1.) najneskôr do troch dní odo dňa prihlásenia žiadateľa na trvalý pobyt na
území obce, ak má maloleté dieťa alebo má zverené dieťa do náhradnej
osobnej starostlivosti alebo si osvojí dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku
a plní si povinnú školskú dochádzku v základnej škole alebo po dovŕšení
šiesteho roku veku dieťaťa, alebo
8.2.2.) ak sa mu narodí dieťa a dieťa dovŕši šiesty rok veku,
a až do ukončenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole bude dieťa túto
základnú školu navštevovať, ak to zdravotný stav dieťaťa umožňuje, resp. pri
dieťati zverenom do náhradnej osobnej starostlivosti do zániku náhradnej osobnej
starostlivosti, ak náhradná osobná starostlivosť zanikne pred ukončením povinnej
školskej dochádzky v základnej škole,
8.3.) nebyť v omeškaní s platbami na daniach a poplatkoch voči obci ako i plniť si včas
svoje prípadné záväzky voči právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom alebo
zakladateľom je obec, počas nasledujúcich 10-tich rokoch odo dňa účinnosti
zmluvy,
8.4.) mať trvalý pobyt na území obce v rodinnom dome, ktorý je účelom zmluvy,
nepretržite najmenej 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy,
v opačnom prípade je žiadateľ povinný nenávratný finančný príspevok bezodkladne
vrátiť na účet obce.
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§6
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí mať písomnú formu a
musí obsahovať najmä:
a) označenie zmluvných strán,
b) výšku nenávratného finančného príspevku a formu jeho poskytnutia,
c) účel použitia nenávratného finančného príspevku,
d) povinnosť vrátiť obci poskytnutý nenávratný finančný príspevok v prípade porušenia
povinností a podmienok (najmä § 5 ods. 8 tohto VZN), vyplývajúcich zo zmluvy
alebo z tohto VZN,
e) miesto, dátum a podpisy zmluvných strán.
2) Vypracovanie zmlúv a ich evidenciu zabezpečuje obecný úrad.
§7
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
dňa 1.6.2020.
2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia pred predložením na rokovanie obecného
zastupiteľstva bol zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
§8
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2020.

Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
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Príloha č. 1
Žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podľa VZN č. 01/2020
Údaje o žiadateľovi:
Manžel / Partner

Manželka / Partnerka

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Rodné číslo:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt:
Svodín,
IBAN účet:

Trvalý pobyt:
Svodín,
IBAN účet:

Telefonický kontakt:

Telefonický kontakt:

Email:

Email:

Údaje o projekte:
Účel použitia príspevku

Výstavba nového rodinného domu / Obnova rodinného domu*

Miesto realizácie projektu
Ulica:

kú Maďarský Svodín / Nemecký Svodín*
Súpisné číslo:

Orientačné číslo:

Dátum ukončenia realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu (CRP):

eur

Požadovaná výška príspevku (10% z CRP – max 3.000 eur):

eur

* - nehodiace sa prečiarknuť
Povinné prílohy žiadosti zo strany žiadateľa:
1. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. pri bežných udržiavacích prácach čestné
prehlásenie o ukončení prác
2. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
3. Potvrdenie o dĺžke zamestnania
4. Čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá žiadne záväzky voči obci Svodín ani právnickým
osobám, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec Svodín
5. Potvrdenie o zriadení účtu v banke
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Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.
Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov pre potreby tejto žiadosti a za účelom jej spracovania v informačných systémoch obce
ako aj oprávneného zverejňovania údajov v súlade s platnou právnou úpravou.
Žiadateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú.

Vo Svodíne, dňa ...../...../..........

............................................
podpis žiadateľa

Povinné prílohy žiadosti zaobstarané zo strany úradu:
1. List vlastníctva - cez webový portál
2. Potvrdenie o trvalom pobyte - cez vlastný informačný systém
3. Potvrdenie, že nie je dlžníkom Obce Svodín a právnických osôb, ktorých zriaďovateľom
alebo zakladateľom je obec Svodín - cez vlastný informačný systém
4. Potvrdenie, že nie je dlžníkom na sociálnom a zdravotnom poistení - cez webové portály
5. Výpis zo ŽR SR alebo OR SR v prípade SZČO - cez webové portály

