Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
z rozpočtu obce Sološnica na rok 2022

Obec Sološnica zverejňuje Výzvu na predkaldanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2022 v zmylse Všeobecne- záväzného nariadenia obce Sološnica č.3/2019 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sološnica.

Oprávnení žiadatelia:
V zmysle tohto nariadenia môže obec Sološnica poskytnúť dotáciu za podmienok
uvedených v tomto nariadení:
-

Právnickej osobe a
fyzickej osobe - podnikateľovi,

ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Sološnica, alebo ktoré pôsobia alebo
vykonávajú činnosť na území obce Sološnica.

Neoprávnení žiadatelia :
Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám a
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Obec nesmie poskytnúť verejné prostriedky v zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o registri
mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov tiež:
a) zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm.
a) b), c) a f) zákona č.346/2018 Z.z
b) organizačnej jednotke občianskeho združenia, ktorá nemá v registri uvedené údaje v
rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona č.346/2018 Z.z

Účel dotácie:
Dotácia sa poskytuje len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov.
Obec Sološnica poskytuje dotácie podľa tohto nariadenia:
a) na financovanie športovej činnosti športového klubu so sídlom vobci Sološnica
b) na voľnočasové aktivity pre deti a mládeže z obce Sološnica v čase mimo vyučovania v
oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít
c) na organizovanie a konanie podujatí prístupných verejnosti konaných na území obce
Sološnica

d) na konanie iných podujatí vobci Sološnica s verejnoprospešným účelom
e) na realizáciu projektov s cieľom poskytnutia verejnoprospešnej služby alebo sledujúcimi
verejnoprospešný účel

Výška dotácie :
Dotácia môže byť poskytnutá do výšky 1.500€ / jeden projekt

Formálne náležitosti žiadosti:
1.Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej na formulári, ktorý tvorí prílohu
č.1 VZN a tiež prílohu tejto výzvy.
2. Žiadosť musí okrem iných údajov uvedených v žiadosti obsahovať:
a) čestné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnaní všetkých finančných vzťahov voči obci Sološnica,
b) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu v
posledných 3 mesiacoch zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nedostatku
majetku,
c) čestné vyhlásenie, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie
Žiadosti sa predkladajú písomne do 10.2.2022 na adresu Obecného úradu v Sološnici,
90637 Sološnica 527 ( vzor žiadosti je zverejnený na stránke ako príloha k tejto výzve )
Konzultácie poskytneme záujemcom na tel.č. 0905 418760 alebo mailom:
starosta@solosnica.sk

Celé znenie VZN č.3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sološnica je zverejnené na
stránke www.solosnica.sk v časti samospráva – dokumenty na zverejnenie – VZN .

V Sološnici, 10.1.2022

Anna Čermáková
starostka obce

