OBEC HLBOKÉ NAD VÁHOM
Poskytovanie dotácie v oblasti kultúry a športu miestnej organizácii, spolku

Finančné dotácie v roku 2019 môže obec poskytnúť oprávneným subjektom,
ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti kultúry a športu v obci Hlboké nad Váhom. Dotácia
môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti . Dotácie z rozpočtu obce
Hlboké nad Váhom môžu byť poskytnuté právnickým osobám, združenia a spolkom,
ktoré preukázateľne pôsobia v obci.
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 5/2019 úpravu rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č. 1/2019, ktorým sa vyčlenilo na činnosť miestnych spolkov
a organizácií v roku 2019 5 000 €. O dotáciu je možné požiadať za nižšie uvedených
podmienok:






písomná žiadosť doručená do podateľne obecného úradu (2x)
najneskôr do 11. marca 2019 (tlačivo zverejnené na web stránke obce).
presné označenie žiadateľa ktorý o dotáciu žiada s uvedením všetkých
identifikačných údajov
uvedenie osôb oprávnených konať v mene žiadateľa
výška požadovanej dotácie – min. 200 € / max. 3 000 €
odôvodnenie žiadosti, účelové vymedzenie požadovanej dotácie,
rozsah požadovanej dotácie, finančné vyčíslenie nákladov, výšku iných
príjmov organizácie, spolku.

Správu finančných prostriedkov určených na dotácie vykonáva starosta obce,
ktorý predkladá návrh výšky dotácie pre organizáciu, k danej žiadosti obecnému
zastupiteľstvu. O výške pridelenej dotácie rozhoduje obecné zastupiteľstvo na
najbližšom zasadnutí. O schválení/neschválení žiadosti informuje žiadateľa starosta
obce do 15 dní od prerokovania žiadosti OZ. Žiadateľ, ktorému bola dotácia
poskytnutá, je povinný vykonať vyúčtovanie do 15. decembra 2019. Ďalšie
poskytnutie dotácie bude podmienené vyúčtovaním už poskytnutej dotácie.
O poskytnutej dotácii sa uzavrie písomná dohoda medzi obcou Hlboké nad
Váhom ako poskytovateľom dotácie a žiadateľom ako prijímateľom dotácie. Na
uzavretie dohody je oprávnený starosta obce. Dohoda okrem všeobecných
náležitostí musí obsahovať:
a) výšku dotácie,
b) účel na ktorý sa dotácia poskytuje,
c) povinnosť prijímateľa dotácie vyúčtovať dotáciu v lehotách ustanovených obcou,
d) sankcie za použitie poskytnutej dotácie v rozpore so schválenou žiadosťou alebo
nevyúčtovanie poskytnutej dotácie.

Plnenie podmienok dohody poskytnutej dotácie kontroluje hlavný kontrolór
obce a ekonómka obecného úradu. O vyúčtovaní poskytnutej dotácie sa vyhotovuje
správa. Prílohou správy sú účtovné doklady, ktoré musia mať predpísané náležitosti
požadované zákonom o účtovníctve. K účtovným dokladom musia byť priložené
prílohy / príjemky, výdajky, prezenčné listiny, dodacie listy, faktúry, potvrdenia
o nákupe.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie sa predkladá ekonómke obecného úradu.
Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie musia byť vrátené na účet
obce Hlboké nad Váhom v lehote 5 dní odo dňa predloženia správy o vyúčtovaní,
najneskôr do 20.12. 2019.

V Hlbokom nad Váhom, dňa 17.02.2019
Mgr. Karina Holešová, starostka obce

