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VÝZVA
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2019
z 25. marca 2019

Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
Dátum vyhlásenia výzvy: 25. marec 2019
Dátum a čas uzatvorenia výzvy: 9. máj 2019 o 12:00 hod.
Obec Príbovce (ďalej aj „obec“) v zmysle § 3 ods. 5 všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“) v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
podľa § 2 ods. 2 písm. b) bod 2. VZN.
1. Kontaktné údaje obce a spôsob komunikácie s obcou
Základné informácie poskytuje obec písomnou formou na úradnej tabuli obce a internetovej
stránke www.obecpribovce.sk. O písomné informácie možno požiadať aj e-mailom na adrese
ocu@obecpribovce.sk.
Podrobné informácie poskytuje Erika Vrabcová (tel.:+421(0)918459176, e-mail:
starosta@obecpribovce.sk).
Žiadosti o poskytnutie dotácie sa doručujú na Obec Príbovce, Obecný úrad, Príbovce 184, 038
42 Príbovce.
2. Indikatívna výška finančných prostriedkov
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 1500 eur.
3. Ciele výzvy
Cieľom tejto výzvy je podporiť rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt.
4. Technicko – organizačné náležitosti
Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť obci odo dňa vyhlásenia výzvy do uzatvorenia výzvy.
Žiadosti sa podávajú v tlačenej podobe na predpísanom formulári. Obec u doručených žiadostí zisťuje
splnenie podmienok poskytnutia dotácie určené vo výzve, preverí súlad dokumentov predložených na
základe výzvy a osobitnými predpismi a rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti.
Obec poskytuje dotácie na základe zmluvy uzatvorenej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená.
Dotácie sa poskytujú do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie. Na poskytnutie
dotácie nie je právny nárok.
5. Podmienky poskytnutia dotácie
Podmienky poskytnutia dotácie predstavujú súbor podmienok, ktoré musí žiadateľ splniť na to,
aby mu bola poskytnutá dotácia. Podmienky poskytnutia dotácie musí prijímateľ dotácie spĺňať počas
platnosti a účinnosti zmluvy, inak je obec oprávnená od zmluvy odstúpiť.
V zmysle § 3 ods.6 písm. b) VZN výzva obsahuje podmienky poskytnutia dotácie, ktorými sú:
a) oprávnenosť žiadateľa,
b) oprávnenosť aktivít,
c) oprávnenosť výdavkov,
d) oprávnenosť miesta,
e) časová oprávnenosť,
f) oprávnenosť cieľovej skupiny,
g) spôsob financovania,
h) ďalšie podmienky poskytnutia dotácií.
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5.1 Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom právnická a fyzická osoba – podnikateľ, ktoré
a) majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce,
b) alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce,
c) alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
5.2. Oprávnenosť aktivít
V rámci tejto výzvy sa za oprávnené aktivity považuje realizácia všeobecne prospešných služieb
alebo vykonanie všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti rozvoja a ochrany
duchovných a kultúrnych hodnôt.
5.3. Oprávnenosť výdavkov
Oprávnenými výdavkami z poskytovanej dotácie sú len bežné výdavky korešpondujúce s cieľom
výzvy a podmienkami poskytnutia dotácie.
5.4. Oprávnenosť miesta
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie aktivít územie obce Príbovce.
5.5. Časová oprávnenosť
Prostriedky dotácie možno použiť na úhradu výdavkov uhradených od 1. januára 2019 do 30.
novembra 2019. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s obcou. Vyúčtovanie dotácie
možno uskutočniť najneskôr do 15. decembra 2019.
5.6. Oprávnenosť cieľovej skupiny
Cieľovou skupinou pri realizácii aktivít v rámci tejto výzvy sú obyvatelia obce Príbovce.
5.7. Spôsob financovania
Pre túto výzvu sa nevyžaduje finančná spoluúčasť žiadateľa ani ďalších zdrojov
spolufinancovania.
Minimálna výška dotácie je 50 eur, maximálna výška dotácie je 500 eur.
5.8. Ďalšie podmienky
Žiadateľ nesmie mať po splatnosti finančné záväzky voči obci. Žiadateľ nesmie byť v konkurze
alebo likvidácii. Žiadateľ musí zabezpečiť publicitu obce zverejnením o poskytnutí dotácie.
6. Prílohy
I. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie
II. Hodnotiace kritériá

V Príbovciach 25. marca 2019

Erika Vrabcová
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