
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Holice na rok 
2023 

 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Obce Holice č. 2/2017 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Obec Holice vyhlasuje: 

v ý z v u na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Holice  
na rok 2023 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: 
Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie: 

 právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo 
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,  
 inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec 
alebo pre obyvateľov obce 
 - inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií 
následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,  
 iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce. 

 
CIEĽ: 
Cieľom výzvy je podpora miestnych aktivít obyvateľov Obce Holice.  V zmysle VZN Obce Holice 
č. 2/2017 pri posudzovaní žiadostí o dotáciu alebo finančného príspevku z rozpočtu obce sa 
zohľadňujú najmä tieto základné kritériá:  

a) oblasť kultúry  
b) oblasť športových aktivít 
c) oblasť výchovy a vzdelávania 
d) oblasť zdravotníctva 
e) oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti 
f) oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci 

FORMA A VÝŠKA POMOCI: 
 pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok),  
 finančné prostriedky sa udeľujú na základe schválených žiadostí obecným 

zastupiteľstvom,  
 dotácia sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi Obcou 

Holice a konečným prijímateľom, kde budú dohodnuté aj podmienky dokladovania 
a vyúčtovania projektu v súlade s VZN o  podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
Obce Holice. K poskytnutiu dotácie dôjde až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, 

 
 
TERMÍN NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ: 
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Holice je potrebné doručiť do podateľne 
Obecného úradu Holice do 30.11.2022. V prípade zasielania projektu prostredníctvom pošty 
rozhoduje dátum pečiatky podacej pošty. Doručovacia adresa:  

OBEC Holice 
Obecný úrad Holice  
930 34  Holice, Póšfa č. 151 



VYHODNOTENIE PROJEKTOV: 
a) formálne hodnotenie – posudzovanie formálneho súladu v zmysle prílohy č. 1, VZN 

o poskytovaní  dotácií z rozpočtu obce 
b) vecné hodnotenie podľa nasledujúcich kritérií: 

- relevantnosť projektu k cieľom programu 
- kvalita projektu  
- finančná náročnosť projektu  
- prínos projektu pre cieľové skupiny 

Vecné hodnotenie projektov vykoná príslušná odborná komisia obecného zastupiteľstva, ktorá 
odporučí zoznam projektov a výšku poskytnutej dotácie. O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 
na základe odporučenia komisie rozhodne obecné zastupiteľstvo. Starosta obce na základe 
rozhodnutia obecného zastupiteľstva podpíše so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu obce. 
c) Výsledky schvaľovania žiadostí budú kontaktovaní len úspešní žiadatelia. 

POKYNY K VYPRACOVANIU ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE: 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce ako aj zúčtovanie dotácie musia byť spracované 
v predpísaných formulároch, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy. Súčasťou žiadosti sú prílohy 
uvedené vo všeobecne záväznom nariadení Obce Holice č. 2/2017 o podmienkach poskytovania 
dotácií a finančných príspevkov . 

Príloha č. 1 – žiadosť o poskytnutie dotácie  
Príloha č. 2 – formulár pre zúčtovanie dotácie  
 
 
 
 
        
 
V Holiciach, 08.11. 2022 
 
 
 
 
 
 
                     Ing. Ľudovít Iván 
                 starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
 

Žiadosť o dotáciu na rok 2023 
 
 
 
1) ŽIADATEĽ:   
2) IČO: 
3) DIČ: 
4) Meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu: 
5) Adresa a sídlo žiadateľa: 
6) Telefón:  
7) Fax: 
8) E-mail: 
9) Web:  
10) Číslo účtu: 
11) Názov aktivity, akcie, podujatia, ak sa  dotácia poskytuje na jeho konanie:  
   Termín, čas a miesto podujatia: 
 
12) Účel použitia dotácie: 
13) Požadovaná výška poskytnutej dotácie: 
14) Odôvodnenie žiadosti:  
 
Povinné prílohy (čestné vyhlásenia budú podpísané štatutárom organizácie): 
 

a) účel v zmysle článku 2, ktorého sa žiadosť týka,  
b) presné označenie žiadateľa:  
- u fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska – sídlo 
podnikateľa, fotokópiu živnostenského listu, kontakt 
- u právnickej osoby: názov organizácie a sídlo subjektu, IČO, meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu, napr. výpis z obchodného registra, stanovy alebo štatút, kontakt.  
- u fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu dokladu 
totožnosti, kontakt 
 c) bankové spojenie žiadateľa, 
 d) názov, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre obec, 
 e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie,  
f) u podnikateľských subjektov (fyzických aj právnických osôb) písomne vyhlásenie 
žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácií, nemá voči obci žiadne záväzky  
g) u fyzických osôb písomne vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči obci žiadne záväzky 
h) požadovanú výšku dotácie od obce.  
3. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú 
žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch a mieru spolufinancovania aktivít žiadateľom.  

 
 
 
 
 
Počet príloh: 



 
Vyhlásenie žiadateľa: Súhlasíme so spracovaním a zverejnením v žiadosti uvedených 
osobných a iných údajov. 
 
                                                                                                   
Pečiatka organizácie a podpis štatutárneho zástupcu 
 
 
 
Dátum:                   
Pozn.: Údaje v bode č. 11) sa vyplnia len v prípade, že žiadateľ žiada o dotáciu na konkrétne podujatie. Ak 
žiada o dotáciu na celkovú  činnosť v priebehu roka 2022, uvedie túto skutočnosť v bode 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2 



 
Zúčtovanie dotácie / finančného príspevku  
poskytnutej na bežné výdavky v roku 2023 

 
 
Poskytovateľ:  
Názov organizácie: Obec Holice 
Sídlo:  
Zastúpený: ...........................  
IČO: ...........................  
DIČ: ...........................  
 
 
Žiadateľ:  
Názov organizácie:................................  
Sídlo:.....................................................  
Zastúpený: ..........................  
IČO: ...........................  
DIČ: ...........................  
Názov projektu (účel použitia) : 
 
Dátum 
prijatia 
dotácie 

Účtový 
doklad - číslo 
- bank. výpis - 
pokl dokl. - 
faktúra... 

Text - 
poznámky 

Poskytnutá 
dotácia v EUR 

Vyčerpan á 
dotácia v 
EUR 

Rozdiel v € 

      
      
      
      
      
 
V prípade nevyčerpania dotácie, dátum vrátenia nevyčerpanej dotácie ................................ 
Vypracoval:  
Dátum:  
 
 

   
.............................................. 
     meno a priezvisko         
   štatutárneho zástupcu          

 


