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Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

na rok 2017 
 

Mesto Ružomberok v zmysle §9 ods.1 VZN č. 6/2016 o poskytovaní dotácií 
zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 
a to v nasledovných oblastiach: 

a) Oblasť zdravia, telovýchovy a športu 
b) Oblasť kultúry a médií 
c) Oblasť výchovy a vzdelávania 
d) Sociálna oblasť a oblasť iných verejnoprospešných služieb 
e) Oblasť cestovného ruchu 

 
Úplne a pravdivo vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami možno podať na 
podateľňu Mestského úradu v Ružomberku v čase úradných hodín, alebo 
prostredníctvom poštovej prepravy v období od 02.11.2016 do 30.11.2016. 
V prípade, že pri vypĺňaní žiadosti dôjde k pochybnostiam, záujemcovia nech 
sa obrátia na príslušných referentov za uvedené oblasti. 
 
 
Dôležité informácia v zmysle VZN: 
 
§2 

Základné pojmy 

 

1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) dotáciou nenávratný finančný príspevok, poskytnutý Mestom Ružomberok, 

b) dotáciou na projekt sa rozumie poskytnutie finančných prostriedkov na plánované podujatie 

alebo akciu so stanoveným konkrétnym cieľom v oblastiach v zmysle § 6 ods.2 

c) dotáciou na činnosť sa rozumie poskytnutie finančných prostriedkov na nevyhnutné 

zabezpečenie činnosti organizácie a organizovanie aktivít uvedených podľa plánu činností 

organizácie. 

d) všeobecne prospešnými službami najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova 

a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných 

slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické 

služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie 

bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

e) verejnoprospešným účelom najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba 

životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a 

mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej 

pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú 

naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, 

f) mestom Mesto Ružomberok, 

g) nepeňažnou spoluúčasťou sa rozumie poskytnutie materiálov, vecí hmotnej povahy, ktoré 
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sú oceniteľné peniazmi, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie činnosti alebo projektu alebo 

poskytnutie služby, práce alebo inej ľudskej činnosti nevyhnutnej pre zabezpečenie činnosti 

alebo projektu. Poskytnutie služby, práce alebo inej ľudskej činnosti sa oceňuje sadzbou 3 

EUR/hod/človeka. 

 

§4 

Oprávnení žiadatelia o dotáciu 

 

1. Oprávneným žiadateľom sú osoby uvedené v § 1, ods. (1), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt 

na území mesta alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú 

služby obyvateľom mesta. 

2. Poskytovanie dotácií právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, poskytovanie dotácií 

inej obci alebo vyššiemu územnému celku, 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
1
 alebo poskytovanie dotácie podľa osobitých predpisov nie je 

týmto nariadením dotknuté. 

3. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 

§5 

Oprávnený predmet a účel dotácie 

 

1. Dotácia môže byť poskytnutá len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

2. Dotácie nie je možné poskytnúť na: 

a)  nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 

b)  úhradu miezd, platov a odmien funkcionárov, 

c)  preplatenie honorárov pre organizátorov projektu, 

d)  refundáciu výdavkov uhradených žiadateľom v predchádzajúcich rokoch, 

e)  splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 

f)  náklady, ktoré sa nedajú preukázateľne doložiť účtovnými dokladmi. 

g)  kapitálové výdavky 

 

3. Dotácie je možné poskytnúť pokiaľ spĺňajú oprávnený predmet a účel podľa tohto nariadenia na 

pravidelnú činnosť alebo konkrétny projekt žiadateľa, ktoré sú dostatočne určito určené. 

4. Oprávnené náklady (výdavky) sú použité finančné prostriedky z dotácie, ktoré spadajú do 

kategórie „tovary a služby“ definované v rámci ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, ktorou sa 

riadi Mesto Ružomberok. Položky považované za oprávnené náklady sú uvedené v prílohe č. 

6tohto VZN. 

5. Na nákup alebo zabezpečenie občerstvenia, stravovania a potravín je možné poskytnúť dotáciu 

len v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie činnosti alebo projektu maximálne však do výšky 

20 % z poskytnutej dotácie. 

6. Obmedzenia podľa odsekov (1) až (4) sa nevzťahujú na náklady, ktoré preukáže žiadateľ z 

vlastných zdrojov v rámci vyúčtovania dotácie ako spoluúčasť. 

§6 

Formy poskytovania dotácie 

 

                                                           
1 § 7, ods. 2, Zákona č. 583 / 2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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1.  Dotácie je možné poskytovať v nasledovných formách: 

a)  dotácie poskytované na základe žiadosti na projekty alebo činnosť, 

b)  osobitne rozpočtované dotácie, 

c)  mimoriadne dotácie poskytované na základe rozhodnutia primátora mesta. 

2.  Dotáciu vo forme podľa ods. (1) písm. a) je možné podľa predmetu a účelu žiadať v 

nasledovných oblastiach: 

a)  oblasť zdravia, telovýchovy a športu, 

b)  oblasť kultúry a médií, 

c)  oblasť výchovy a vzdelávania, 

d)  sociálna oblasť a oblasť iných verejnoprospešných služieb, 

e)  oblasť cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie mesta. 

3.  Dotáciu vo forme podľa ods. (1) písm. b) je možné poskytnúť v prípade osobitného záujmu, 

ktorý má výnimočný význam pre mesto pre: 

a) vybraného žiadateľa, ktorý poskytuje pre mesto služby, ktoré má zabezpečovať mesto na 

základe osobitného predpisu alebo pre vybraného žiadateľa, ktorý spravuje majetok mesta, 

na základe schváleného rozpočtu pre príslušný kalendárny rok; mesto prerokuje a určí 

výšku, účel a podmienky poskytnutia dotácie na základe žiadosti vybraného žiadateľa v 

rámci procesu prípravy rozpočtu, 

b) iného oprávneného žiadateľa, o dotácii ktorej rozhodne mestské zastupiteľstvo schválením 

rozpočtu alebo rozpočtového opatrenia. 

4.  Dotáciu vo forme podľa ods. (1) písm. c) je možné poskytnúť z prostriedkov schválených v 

rozpočte mesta v odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa na základe rozhodnutia 

primátora mesta. 

§7 

Podmienky a kritériá na poskytnutie dotácie 

 

1. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ žiadny právny nárok. 

2. Žiadateľovi sa neposkytne dotácia od mesta Ružomberok v nasledujúcom roku a to v prípade, 

že: 

a) žiadateľ nevykonal v predchádzajúcom roku zúčtovanie riadne a včas podľa § 14 a po 

vykonaní finančnej kontroly bol vyzvaný na vrátenie dotácie alebo jej časti v zmysle 

platného VZN (zahŕňa to oba prípady, keď prijímateľ na vyzvanie mesta dotáciu nevrátil, 

ale aj ak ju vrátil do konca rozpočtového roku),  

b) žiadateľ použil dotáciu v rozpore s účelom, na ktorý bola dotácia pridelená, 

c) žiadateľ nevrátil neoprávnene použitú dotáciu, nezúčtovanú dotáciu alebo nepoužitú dotáciu 

alebo jej časť v lehote podľa tohto nariadenia. 

3. Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekt alebo činnosť, ktorá vytvára zisk. 

4. Mesto poskytne dotáciu žiadateľovi len v tom prípade, že nemá voči mestu a voči organizáciám 

zriadeným a založeným mestom, nesplatené záväzky po lehote splatnosti.  

5. Mesto poskytne dotáciu na základe žiadosti o dotáciu na projekt, činnosť alebo prevádzku 

v zmysle § 6, ods.(l), písm. a).  

6. Na poskytovanie dotácií v zmysle § 6, ods.(l), písm. a). sa ďalej vzťahujú nasledovné 

podmienky: 

a) Žiadateľ je povinný podať kompletne vyplnenú žiadosť o poskytnutie dotácie riadne a včas.  

b) Nepeňažná spoluúčasť môže byť preukázaná maximálne do výšky 500 EUR 

c) V jednej žiadosti možno žiadať dotáciu len na jeden projekt alebo činnosť. Oprávnený 

žiadateľ môže podať najviac dve žiadosti o dotáciu na projekt a najviac jednu žiadosť o 

dotáciu na činnosť v rámci jedného rozpočtového roka. V prípade podania viacerých  
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žiadostí od toho istého žiadateľa, budú všetky žiadateľovi vyradené. 

d) Na základe jednej žiadosti, je možné poskytnúť v jednom rozpočtovom roku dotáciu pre 

oblasť kultúry a médiá a pre oblasť cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie 

mesta maximálne do výšky 4 000 EUR na činnosť a maximálne do výšky 6 000 EUR na 

projekt a pre ostatné oblasti maximálne do výšky 8 000 EUR na činnosť a maximálne do 

výšky 4 000 EUR na projekt. 

e) Dotáciu je možné poskytnúť len na preukázateľné náklady. 

f) Pri zúčtovaní dotácie musí žiadateľ preukázať spoluúčasť z vlastných zdrojov minimálne 

vo výške 20 % z poskytnutej dotácie. 

7. Mimoriadna dotácia v zmysle § 6, ods.(l), písm. c) môže byť žiadateľovi poskytnutá podľa 

nasledovných ďalších podmienok a kritérií: 

a) Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť pre jednu z oblastí uvedených v § 6 ods.2 . V 

jednom rozpočtovom roku je možné poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 500 EUR. 

Zodpovedný pracovník za kanceláriu primátora je povinný si overiť, či žiadateľovi už bola 

alebo nebola pridelená dotácia na rovnaký účel (projekt resp. činnosť). 

§8 

Náležitosti žiadosti na poskytnutie dotácie 

 
1. Dotácie sa poskytujú len na základe písomnej žiadosti odovzdanej na predpísanom tlačive 

(prílohy č. 1 a č. 2 VZN) spolu s nasledovnými dokladmi: 

a) výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)  
b) v prípade žiadateľa – fyzickej osoby je potrebný výpis zo živnostenského registra (nie starší 

ako 3 mesiace) 
c) v prípade, ak žiadateľ požaduje dotačný príspevok vyšší ako 3320 EUR, je potrebné písomné 

vyhlásenie žiadateľa o splnení všetkých daňových a odvodových povinností (nie staršie ako 3 
mesiace)  

d) počet a zoznam verejnoprospešných aktivít vykonaných v predchádzajúcom kalendárnom roku 

v rámci okresu a mimo okresu. 

 


