INTERNÁ SMERNICA
o hospodárení združenia s finančnými prostriedkami získanými z 2% podielu dane
fyzických a právnických osôb.
I.
Všeobecné ustanovenia
1. Opatovský prameň pri hospodárení s prostriedkami získanými daňovou asignáciou od
fyzických a právnických osôb postupuje v súlade so Zákonom 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov a Zákonom 504/2009 Z. z., ktorým sa zákon o dani z príjmov mení a dopĺňa.
2. V súlade s § 50, odst. 5 uvedeného zákona o dani z príjmu a stanovami združenia
Opatovský prameň môže združenie poukázané prostriedky použiť na:
- zachovanie kultúrnych hodnôt a podporu kultúrno spoločenských podujatí
- podporu vzdelávania a športu
3. Výbor združenia každoročne v zmysle zákona realizuje nasledovné úkony, ktoré sú
nevyhnutné pre získavanie podielu dane z príjmov:
- uskutoční registráciu združenia v centrálnom registri Komory notárov Slovenska
v termíne do 15. decembra bežného roka
- potvrdením nie starším ako 30 dní preukáže, že nemá nedoplatok na dani, povinnom
poistnom a že má zriadený účet v banke.
- ak súhrn podielov zaplatenej dane poukázaných združeniu je v kalendárnom roku vyšší
ako 3.319,39 eur, je združenie povinné do 16 mesiacov od zverejnenia tohto prehľadu
zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu elektronickým spôsobom
v Obchodnom vestníku na portáli Ministerstva spravodlivosti SR.
4. V zmysle novely zákona o dani z príjmov môže združenie ako prijímateľ podielu dane
z príjmu poskytnúť prijatý podiel aj inej právnickej osobe, zodpovedá však za to, že tieto
finančné prostriedky obdarovaná právnická osoba použije na ustanovené účely, čo
preukáže potrebnými účtovnými dokladmi v zmluvne dohodnutej časovej lehote.
5. Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci, alebo nehnuteľnosti, ktoré sa
nevyužívajú v súlade s účelom stanoveným v zákone o dani z príjmov sa bude považovať
za porušenie finančnej disciplíny, rovnako ako neposkytnutie účtovných dokladov
o použití podielu dane právnickou osobou, ktorej bol tento podiel poskytnutý.
6. V zmysle zákona o dani z príjmov, musia byť prostriedky získané z podielu dane
zúčtované najneskôr do konca roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli získané.
II.
Osobitné ustanovenia
1. Výbor združenia bude v zmysle prijatej internej smernice rešpektovať vôľu a zámery
kolektívnych a individuálnych členov na použitie prostriedkov, ktoré vďaka svojmu úsiliu
a kontaktom získajú. Bude sa pritom riadiť schváleným rámcovým plánom činnosti
združenia, v ktorom sú obsiahnuté prioritné aktivity združenia. V prípade, že ide o nový
typ aktivity neobsiahnutej v rámcovom pláne združenia, môže nositeľ takejto aktivity
iniciovať jej dodatočné zaradenie do plánu, podliehajúce schváleniu výborom združenia.

2. Prostriedky získané z titulu 2% môže združenie použiť na aktivity schválené v rámcovom
pláne v zásade tromi spôsobmi:
a) priamym zadávaním objednávok, uzatváraním zmlúv o dielo, dohôd o vykonaní práce,
cestovných príkazov, či preplácaním inak použitých prostriedkov na plánovanú aktivitu
priamo zo strany združenia.
b) uzatvorením Zmluvy o spolupráci v zmysle § 51 a násl. Občianskeho zákonníka
s realizátorom a spoluorganizátorom aktivity. Tento spôsob bude uprednostňovaný
v prípade, ak sa združenie v rôznej miere vymedzenej v zmluve podieľa na realizácii
plánovanej aktivity (nielen prostredníctvom finančného podielu zodpovedajúceho
spravidla výške 2% podielu dane, ktorú si spolupracujúci subjekt na účely realizácie
danej aktivity získal). V takomto prípade je združenie uvádzané v propagačných
materiáloch ako spoluorganizátor podujatia.
c) uzatvorením Darovacej zmluvy v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka zväčša
v takom prípade, keď sa združenie nepodieľa na danej aktivite inak, ako poskytnutým
finančným príspevkom, alebo vecným darom. V tomto prípade je v propagačných
materiáloch uvedené logo združenia.
3. Za finančnú disciplínu pri používaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov zodpovedá
v zmysle zákona združenie Opatovský prameň ako ich oprávnený prijímateľ Preto je
riadne vyúčtovanie ním poskytnutých prostriedkov základnou podmienkou pre možné
opätovné uchádzanie sa o ne v nasledujúcom daňovom období.
4. Prostriedky vo výške 10% (pri získanej sume do 3000 eur) a vo výške 5% (pri získanej
sume nad 3000 eur) z podielu zaplatenej dane budú použité na nevyhnutné režijné
náklady spojené s realizáciou plánovaných aktivít (náklady za hospodárske a účtovné
úkony, bankové poplatky, poštovné, príprava zmlúv a podiel na ich realizácii zo strany
združenia), náklady spojené so spolufinancovaním podporených projektov, či projektov
pripravených na realizáciu, avšak nepodporených z oslovených zdrojov.
Interná smernica schválená dňa 31. 5. 2012 na zhromaždení členov občianskeho združenia
Opatovský prameň.

