OBEC HLINÍK

NAD HRONOM, 966 01
Obecný úrad, Železničná 320/10

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE HLINÍK NAD
HRONOM
Oblasť (podčiarknite):
1. Telovýchova, šport a mládež
2. Profesionálne, umelecké a amatérske aktivity a ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity
3. Rozvoj školstva a vzdelávania
4. Charita
5. Zdravotníctvo a sociálne služby
6. Ochrana a tvorba životného prostredia.
7. Iné
Žiadateľ – názov, obchodné meno
(v súlade
s označením
v príslušnom
registri)
Právna forma
Štatutárny zástupca organizácie (meno,
priezvisko, funkcia)
Adresa žiadateľa
Bankové spojenie (názov)
Číslo účtu vo formáte IBAN
IČO
Telefóny kontakt, fax, e-mail príp.
Webová stránka
Názov akcie/podujatia/
Odborný
garant
za
realizáciu
podujatia/akcie
Spôsob propagácie obce
Požadovaná celková výška dotácie
od obce v €
Vlastné zdroje uvedené v €
Iné zdroje uvedené v €
Predpokladané celkové náklady na
podujatie/akciu v €
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Poskytnutá dotácia od obce Hliník nad Hronom v predchádzajúcich 3 rokoch
201....
201....
201....

V Hliníku nad Hronom, dňa : ............................

..............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
a pečiatka organizácie
Informácia pre žiadateľa:
Obec Hliník nad Hronom poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
a Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Hliník nad
Hronom č. ............
1) Z rozpočtu obce sa podľa schváleného VZN č............... môžu poskytovať dotácie:
a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
b) 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,
c) právnickým osobám neuvedených v §3 ods. 1 písm. a) a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce a ktoré pôsobia a
vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
Z rozpočtu obce sa podľa tohto VZN nemôžu poskytovať dotácie právnickým osobám,
ktorých zriaďovateľom je obec, t.z. rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Týmto
organizáciám sa môže poskytovať z rozpočtu obce transfer na konkrétnu úlohu, ktorý je
súčasťou ich schváleného rozpočtu (tzv. rezerva na projekty: súťaže, festivaly a pod.) a to
len na podporu
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- všeobecne prospešných služieb (v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby),
- všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov (v zmysle zákona č. 34/2002
Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov),
- na podporu podnikania a zamestnanosti.
2) Na poskytnutie nie je právny nárok.
3) Dotáciu nie je možné prideliť fyzickej osobe.
4) Dotácie sa môžu poskytnúť iba na:
a) konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme,
b) poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej
podobnej udalosti na území mesta,
c) podporu podnikania a zamestnanosti,
d) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
f) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
g) ochranu ľudských práv a základných slobôd, na ochranu práv detí a mládeže,
h) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
i) rozvoj vedy a vzdelania, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
j) tvorbu a ochranu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt a ochranu zdravia
obyvateľstva,
k) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
l) rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
m) realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
n) ochranu práv detí a mládeže,
o) 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) Dotácie sa neposkytujú na činnosť politických strán alebo politických hnutí a na akcie,
ktoré nie sú organizované a realizované vo verejnom záujme a v prospech rozvoja mesta v
zmysle tohto VZN.
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Kompletná žiadosť musí obsahovať:
Príloha č. 1 - Žiadosť
Príloha č. 2 - Stručná charakteristika konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie s podrobnou
kvantifikáciou predpokladaných výdavkov a využitím finančných prostriedkov (v prípade, že
žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií/podujatí, je potrebné rozpísať každú
akciu/podujatie samostatne).
Príloha č. 3 - Prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce – uviesť materiály, v ktorých
bude uvedený text: „podujatie/akciu“ finančne podporila obec Hliník nad Hronom.
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenia
Príloha č. 5 - Stanovy organizácie, klubu zaregistrované na Ministerstve vnútra SR (kópia)
Príloha č. 6 - Poverenie štatutárneho zástupcu zastupovať organizáciu (zápisnica zo
zvolenia, zápis v stanovách, menovací dekrét).
Príloha č. 7 – Správa o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok spolu s finančným
hospodárením organizácie, klubu za predchádzajúci rok.
Príloha č. 8 - Zoznam športovísk, ktoré využíva klub na svoju činnosť :
- výška nákladov za prenájom športovísk,
- počet a zoznam trénerov.
Príloha č. 9- plán rozvoja a činnosti na nasledujúce obdobie (min. na jeden rok).
Príloha č. 10 - vyúčtovanie
Prílohy č. 7-9 vypĺňajú len športové kluby
Upozornenie:
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. V prípade, že žiadosť nie je úplná, poverený
zamestnanec OcÚ písomne vyzve žiadateľa, aby najneskôr do 7 pracovných dní od
doručenia výzvy odstránil nedostatky v žiadosti. Ak žiadateľ túto povinnosť nesplní, žiadosť
bude vyradená zo zoznamu žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Hliník nad Hronom.
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