Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
www.hlohovec.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA PRE ROK 2019
Informácia o spôsobe prijímania žiadostí a poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom
Mesto Hlohovec v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Hlohovec
č. 237/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom a ktoré nadobudne účinnosť dňa 02. 03. 2019,
oznamuje, že:
Dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec môžu byť poskytnuté na aktivity vo vymedzenom rozsahu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov
v nasledovných oblastiach:
- šport,
- humanitárna a sociálna oblasť,
- kultúra.
Dotačný mechanizmus je nastavený na dve kompetencie – kompetenciu primátora a kompetenciu
mestského zastupiteľstva (MsZ). Žiadateľ v jednom kalendárom roku je oprávnený podať najviac
jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii MsZ a najviac jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii
primátora.
Žiadosti je možné predkladať do 04. 04. 2019.
Prioritne podporované aktivity v jednotlivých oblastiach sú najmä:
a) aktivity v oblasti športu
rozvoj telesnej kultúry a športu pre všetkých, masovej a rekreačnej telesnej výchovy,
podpora športu na školách,
organizovanie športových a turistických podujatí v meste,
podujatia propagujúce zdravý životný štýl,
podpora výkonnostného športu v meste,
podiel na úhrade prevádzkových nákladov športových klubov,
športové aktivity ťažko zdravotne postihnutých a starších občanov,
podpora športových talentov,
spolupráca s Mestom Hlohovec pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na území
mesta Hlohovec,
rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-športových podujatí na území mesta
Hlohovec,
realizácia netradičných športových aktivít,
reprezentácia mesta,
prevádzková činnosť klubov a združení
konferencie, kongresy a semináre so zameraním na rozvoj telesnej kultúry a šport.
Informácie: referent pre kultúru a šport - tel.: 033/73 68 226, zuzana.racikova@hlohovec.sk

b) aktivity v oblasti humanitárnej a sociálnej starostlivosti
- humanitárna a sociálna pomoc,
- podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a sociálnu
činnosť pre obyvateľov mesta,
- podpora klubových aktivít a podujatí organizovaných za účelom spoločenských alebo
kultúrnych stretnutí seniorov,
- podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín,
detí v detských domovoch, obyvateľov mesta Hlohovec v zariadeniach sociálnych služieb,
resp. obyvateľov mesta Hlohovec v sociálnej a hmotnej núdzi,
- podpora novovznikajúcich subjektov v sociálnej oblasti na území mesta Hlohovec,
- podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého
rodinného zázemia pre deti a rodičov,
- podpora aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov,
- prevádzková činnosť klubov a združení,
- konferencie, kongresy a semináre so zameraním na humanitárnu a sociálnu oblasť.
Informácie: referent pre sociálne služby – tel.: 033/73 68 208, henrieta.stefekova@hlohovec.sk
c) aktivity v kultúrnej oblasti
- vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti, uchovávanie a rozvíjanie
miestnych tradícií,
- organizovanie festivalov, prehliadok, súťaží, výstav,
- organizovanie kultúrno-spoločenských zájazdov,
- reprezentácia mesta doma i v zahraničí,
- podpora divadelných, hudobných, tanečných a speváckych súborov a sólistov,
- prezentácia mesta prostredníctvom literárnej, publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,
- obnova kultúrnych pamiatok, cirkevných objektov a ďalších pamätihodností na území mesta,
- história a tradícia záujmovo-umeleckej skupiny alebo jednotlivých umelcov,
- netradičná forma a predpokladaný prínos aktivity,
- prevádzková činnosť klubov a združení,
- edičná činnosť, vydávanie publikácií s tematikou mesta Hlohovec,
- konferencie, kongresy a semináre so zameraním na kultúru,
- podpora a rozvoj vzájomných medzinárodných družobných aktivít obyvateľov mesta Hlohovec
s jeho partnerskými mestami.
Informácie: referent pre kultúru a šport - tel.: 033/73 68 226, zuzana.racikova@hlohovec.sk
1. Dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec v kompetencii primátora
a) Vzor novej žiadosti o poskytnutie dotácie v kompetencii primátora je uvedený ako Príloha
č. 1 VZN č. 237/2019 označená ako "Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec
v kompetencii primátora". Tento vzor bude zverejnený na webovom sídle mesta Hlohovec
(www.hlohovec.sk).
b) Žiadosť musí obsahovať výšku požadovanej dotácie, maximálne však do výšky 300 eur vrátane
a musí obsahovať vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov a zároveň minimálne
5 % spoluúčasť žiadateľa z predpokladaných výdavkov.
c) Žiadateľ v zmysle aktuálne platného VZN už nemusí spolu so žiadosťou predkladať výpis
z registra Ministerstva vnútra SR.
d) Podávanie žiadostí v kompetencií primátora nie je dátumovo limitované, je možné podávať
ich v priebehu celého roka.

e) V prípade športových združení, ktoré majú viacero registrovaných oddielov zaoberajúcich
sa rôznymi športmi, sa každý športový oddiel bude považovať za samostatného žiadateľa.
f) Žiadosť je možné doručiť na adresu: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01
Hlohovec alebo do podateľne (prízemie – Klientske centrum).
g) Žiadateľ je povinný predložiť úplnú žiadosť spolu s príslušnými prílohami. Doručenie neúplnej,
nečitateľnej resp. nezrozumiteľnej žiadosti sa považuje za nesplnenie podmienok poskytnutia
dotácie. Informácie a pomoc so správnym a kompletným vyplnením žiadostí poskytuje Odbor
spoločenských služieb.
2. Dotácia z rozpočtu mesta Hlohovec v kompetencii MsZ
a) Vzor novej žiadosti o poskytnutie dotácie v kompetencii MsZ je uvedený ako Príloha č. 2 VZN
č. 237/2019 označená ako "Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec
v kompetencii
MsZ". Tento vzor je zverejnený na webovom sídle mesta Hlohovec
(www.hlohovec.sk).
b) Žiadosť o dotáciu v kompetencii MsZ musí obsahovať vyrovnaný rozpočet príjmov
a výdavkov a zároveň minimálne 30 % spoluúčasť žiadateľa z predpokladaných výdavkov.
c) Žiadateľ v zmysle aktuálne platného VZN už nemusí spolu so žiadosťou predkladať výpis
z registra Ministerstva vnútra SR.
d) Každá žiadosť môže byť adresovaná len do jednej z oblastí vyššie uvedených aktivít. Žiadateľ
môže podať v jednom kalendárnom roku iba jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii MsZ.
e) V prípade športových združení, ktoré majú viacero registrovaných oddielov zaoberajúcich
sa rôznymi športmi, sa každý športový oddiel bude považovať za samostatného žiadateľa.
f) Žiadosť je možné doručiť na adresu: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01
Hlohovec alebo do podateľne (prízemie – Klientske centrum) v termíne do 04. 04. 2019.
g) Žiadateľ je povinný predložiť úplnú žiadosť spolu s príslušnými prílohami. Doručenie neúplnej,
nečitateľnej resp. nezrozumiteľnej žiadosti sa považuje za nesplnenie podmienok poskytnutia
dotácie. Informácie a pomoc so správnym a kompletným vyplnením žiadostí poskytuje Odbor
spoločenských služieb.
3. Objem finančných prostriedkov určených na príspevky právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom v rámci dotačného mechanizmu
Dotácie na humanitárnu a sociálnu oblasť:
- Dotácia v kompetencii primátora 3 000 €
- Dotácia v kompetencii MsZ 18 000 €
Dotácie na šport:
- Dotácia v kompetencii primátora 3 500 €
- Dotácia v kompetencii MsZ 165 000 €
Dotácie na kultúru:
- Dotácia v kompetencii primátora 4 000 €
- Dotácia v kompetencii MsZ 35 000 €

