
Informácia o možnosti pridelenia dotácie v zmysle VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá 

 

Právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je mesto a fyzickej  osobe, podnikateľovi (ďalej len 

žiadateľ), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na  území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú 

činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta môže mesto poskytnúť 

dotáciu za podmienok ustanovených týmto VZN len na podporu všeobecne prospešných služieb 

podľa § 2 ods. 2 zákona č.213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo 

verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

    

Účelové určenie dotácií: 

Účelom poskytovania dotácií je najmä zvyšovať a podporovať iniciatívu a aktivitu 

žiadateľov zameraných na činnosť v prospech obyvateľov mesta a rozvoj mesta. 

Dotácie sa poskytujú zásadne na princípe účelovosti použitia finančných prostriedkov a za 

podmienky maximálnej hospodárnosti a efektívnosti použitia. 

 

Účelové dotácie možno poskytnúť najmä na podporu aktivít v nasledovných oblastiach: 

       a)    umelecká tvorba  a kultúrne aktivity, 

       b)    šport a telesná kultúra, voľno-časové aktivity detí a mládeže, 

       c)    školstvo, výchova a vzdelávanie, 

       d)    charitatívna činnosť, 

       e)    zdravotnícka starostlivosť a zdravotne postihnutí, 

       f)     poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

       g)    ekológia a ochrana životného prostredia, 

       h)    tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

ch)  pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

 

Žiadosť musí obsahovať:  

a) označenie žiadateľa - IČO, názov organizácie, sídlo, u fyzickej osoby meno, 

priezvisko, trvalý pobyt a kontaktnú adresu štatutárneho zástupcu, číslo telefónu 

alebo mailovú adresu, 

b)  účel poskytnutia dotácie, miesto a dátum realizácie akcie na ktorú sa poskytuje 

dotácia, 

c)  bankové spojenie žiadateľa, 

d) požadovanú výšku finančných prostriedkov, 

e)  podpis žiadateľa. 

Mesto je oprávnené z vlastnej iniciatívy preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti, ako aj 

ostatné skutočnosti potrebné pre poskytnutie dotácie. 

 

 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti: 

Žiadosti o dotácie v rámci schváleného rozpočtu prerokováva a schvaľuje komisia v zložení: 

zástupca primátora mesta,  prednosta mestského úradu a vedúci ekonomického oddelenia 

mestského úradu. 

 

https://www.staratura.sk/item/vzn-2-2014/
https://www.staratura.sk/item/vzn-2-2014/


 

Oblasti pre rozhodovanie o pridelení finančných prostriedkov sú najmä: 

1. Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, tvorba, rozvoj a prezentácia duchovných  

    a kultúrnych hodnôt. 

2.  Šport a telesná kultúra, voľno časové aktivity detí a mládeže. 

3.  Rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania. 

4. Charitatívna činnosť: 

a)  dotácie zamerané na podporu aktivít  na humanitárnu a charitatívnu činnosť voči 

obyvateľom mesta, 

b)  priame humanitárne a charitatívne aktivity mesta /deti nezamestnaných, deti v 

detských domovoch, občania mesta Stará Turá v domovoch dôchodcov a podobne/, 

c)  pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

5.  Zdravotnícka starostlivosť a zdravotne postihnutí  (zdravotne ťažko postihnutí občania   

mesta Stará Turá organizovaní v združeniach). 

6.  Ekológia, životné prostredie. 

 


