Mesto Hriňová
zverejňuje

informáciu o možnostiach a podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na rok 2022
v zmysle VZN č. 11/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hriňová v znení VZN
č. 5/2016:
Termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2022 – najneskôr do 20. januára 2022 na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 k VZN č. 11/2015 a na webovej stránke mesta Hriňová v časti
samospráva/dotácie:
https://www.hrinova.sk/samosprava/dotacie/
Termín zúčtovania dotácií za rok 2021 – najneskôr do 20. januára 2022 na tlačive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 3 k VZN č. 11/2015:
https://www.hrinova.sk/samosprava/dotacie/
Z rozpočtu mesta sa podľa tohto VZN môžu poskytovať dotácie:
•
•
•

právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja územia mesta,
inej obci alebo VÚC, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri
likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
mesta, alebo pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Dotácie sa môžu poskytnúť iba na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme,
poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na území
obce,
podporu podnikania a zamestnanosti,
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnu starostlivosť,
tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt (kultúra,cirkev)
ochranu ľudských práv a základných slobôd, ochranu práv detí a mládeže,
vzdelávanie, výchovu, rozvoj a reprezentáciu telesnej kultúry (šport, reprezentácia športovca...)
rozvoj vedy a podpora vzdelania, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
tvorbu a ochranu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt a ochranu zdravia obyvateľstva,
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
organizovanie príležitostných akcií organizáciami v meste, spoločenské účely,
realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochranu práv detí a mládeže,
na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli
v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Konzultácie poskytuje vedúca ekonomického odd. Ing. Slávka Gombalová (0907 090 550).
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