OBEC SASINKOVO, Obecný úrad, 920 65 Sasinkovo 3

Informácia o možnosti požiadať poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Obec môže poskytnúť príspevok na rozvoj a podporu miestnej kultúry, zachovanie
kultúrnych pamiatok a pamätihodností, na podporu školstva, športu, zdravotníctva,
humanitnej činnosti, charitatívnej činnosti a ostatných občianskych záujmových združení na
základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby pôsobiacej na území obce.
1. Žiadať o poskytnutie dotácie možno na základe podmienok a v lehotách zverejnených
obcou, t. z. do 31. 10. 2020.
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v 2 vyhotoveniach.
3. Žiadosť sa doručuje:
a) Listom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na odtlačku
pečiatky pošty,
b) Osobne v podateľni obecného úradu.
4. Obsah žiadosti možno meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie žiadosti.
5. Žiadosť musí obsahovať:
a) Názov a účel poskytnutia príspevku, v prípade pamiatkového objektu projekt
obnovy,
b) Termín a miesto konania podujatia,
c) Presnú adresu žiadateľa, prípadne ďalších spoluorganizátorov,
d) V prípade pamiatkového objektu presnú adresu, kde sa objekt nachádza,
e) Peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno v prípade priznania príspevok
poukázať,
f) Údaje o predpokladaných nákladoch na usporiadanie podujatia,
g) V prípade, že je žiadateľom nadácia, doloží žiadateľ k žiadosti doklad o registrácii
nadácie alebo záujmového združenia právnických osôb / registračný list.

Kritériá na poskytnutie príspevku
Pri posudzovaní žiadostí o príspevok z rozpočtu obce sa zohľadňujú najmä tieto základné
kritériá:
Oblasť zdravotníctva, humanitnej a charitatívnej činnosti:
a) Na obstaranie (nákup) individuálnych zdravotníckych pomôcok pre zdravotne
postihnutých občanov, ktorým sa neposkytuje príspevok z iných finančných zdrojov
(napr. z fondu zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, sociálneho
zabezpečenia),
b) Na činnosť organizácii, nadácií a záujmových združení právnických osôb vyvíjajúcich
humanitnú a charitatívnu činnosť na území obce.
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Oblasť miestnej kultúry, športových aktivít, vzdelávania, školstva a záujmových občianskych
združení:
a) Vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti,
b) Podpora činnosti ochotníckych súborov,
c) Uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
d) Organizovanie festivalov, mládežníckych podujatí,
e) Reprezentácia obce formou literárnej a publikačnej a výstavníckej činnosti,
f) Rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy,
g) Podpora športu,
h) Organizovanie športových súťaží,
i) Na netradičnú mimoškolskú činnosť a prácu s deťmi a mládežou na území obce
j) Na etickú a mravnú výchovu mladej generácie.

Jana Ešmírová
starostka obce
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