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M e s t o  S e n e c 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 07/2019  o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu mesta Senec 

Mesto Senec, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky  a podľa 

§ 4 ods. 1  a ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). 

 

Čl. 1 
Predmet a účel  nariadenia 

1. Toto VZN  stanovuje postup a podmienky poskytovania dotácií  oprávneným 

žiadateľom z rozpočtu mesta Senec aj v nadväznosti na strategické dokumenty mesta 

Senec. 

2. Účelom sa rozumie dotácia na podporu všeobecne prospešných služieb
1
, všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov
2
, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

3. Dotáciou sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta podľa 
ods 1 čl.1  oprávnenému žiadateľovi podľa ods 1 čl. 2.  

4. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 
 

Čl. 2 

Oprávnený žiadateľ  

1. Oprávneným  žiadateľom môže byť právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorí 

majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť 

na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.  

2. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na dotácie poskytnuté právnickým osobám, 

ktorých zakladateľom (zriaďovateľom) je mesto, iným obciam alebo VÚC v zmysle  

ods 2 § 7 zákona o rozpočtových pravidlách. 

3. Právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vtedy, ak táto právnická 

osoba: 

a) má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 
b) má nevysporiadané záväzky voči mestu a voči organizáciám založenými 

a zriadenými mestom, 

c) ma nevysporiadané záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,  

d) je vo vzťahu k nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená  reštrukturalizácia 

alebo bolo konkurzné konanie v minulosti zastavené pre nedostatok majetku. 

e) je vedená exekúcia na jeho majetok, 

f) porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. 

4. Skutočnosti podľa bodu a) ods 3  a budú overované na základe výpisu z registra trestov 

právnických osôb.  

5. Skutočnosti podľa  bodov b), c), d), e), f)  ods 3  budú overované – Čestným vyhlásením 

ku dňu podania žiadosti (Príloha č. 3). 

                                              
1  § 2 ods. 2 zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 

zákona č. 35/2002 Z.z.  

2   napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov   

 
 



 

6. Neoprávnený žiadateľ je subjekt, ktorý nepredloží žiadosť s povinným prílohami 

v termíne určenom  v príslušnej výzve a subjekt, ktorý mal povinnosť vrátiť dotáciu 

v plnej  výške v zmysle ods 4 čl. 12 bez možnosti udelenia výnimky.  

7. Dotácie sa neposkytujú na činnosť politických strán alebo politických hnutí. 

 
Čl. 3 

Zdroje dotácií   

1. Zdrojom na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy rozpočtu  mesta Senec. 
2. Celkový objem finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku na 

poskytovanie dotácií v štruktúre podľa programového rozpočtu, schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo na návrh príslušných komisií MsZ a to pri schvaľovaní rozpočtu mesta na 

daný rozpočtový rok. 

3. Objem finančných prostriedkov stanovených na dotácie z rozpočtu mesta nesmie zvýšiť 

celkový dlh mesta na konci rozpočtového roka a podlieha koncoročnému zúčtovaniu. 

4. Z celkového objemu finančných prostriedkov schválených MsZ na dotácie v príslušnom 

rozpočtovom roku sa vyčlení suma vo výške  5 %, o prerozdelení ktorej rozhoduje 

primátor mesta v zmysle čl. 6 tohto VZN .  

 
Čl. 4 

Poskytovanie dotácií 

 

1. Dotácie možno poskytnúť až po schválení rozpočtu mesta na príslušný rok a to: 

a) Na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, 

v zmysle čl. 5 tohto VZN. 

b) Na základe rozhodnutia primátora, v zmysle článku 6 tohto VZN. 

2. Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel, v zmysle 

článku 1 tohto VZN, tomu istému oprávnenému žiadateľovi  iba raz.  

3. Dotáciu možno poskytnúť na podporu aktivít do týchto oblastí: 

a) Športové aktivity 

b) Aktivity detí a mládeže 

c) Výchova a vzdelávanie 

d) Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity 

e) Podpora cirkvi  

f) Sociálna pomoc a charita 

g) Prorodinne orientované mesto 

h) Zdravotne znevýhodnení 

i) Zdravie a drogová prevencia 

j) Ekológia a životné prostredie  

k) Adaptácia na zmeny klímy  

 

Čl. 5 

Dotácie poskytnuté na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie  

 

1. Program a obsah, zameranie výziev na predkladanie žiadosti  o poskytovanie dotácii 

schvaľuje MsZ na podporu oblasti v súlade s ods 3 čl. 4 tohto VZN a schváleným 

programovým rozpočtom mesta. 

2. Podmienky poskytovania dotácii sú určené príslušnou výzvou. Dotáciu podľa tohto 

VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Mesto Senec na registráciu 

žiadateľov a evidenciu žiadostí prevádzkuje elektronický portál – egrant 

(https://senec.egrant.sk/).  Oprávnený žiadateľ  sa zaregistruje  elektronicky 

https://senec.egrant.sk/


a elektronicky vyplní žiadosť. Vyplnenú a vytlačenú  žiadosť spolu s povinnými 

prílohami doručí na adresu: Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec.  

(Príloha č. 2) V prípade, že oprávnený žiadateľ nedoručí žiadosť spolu s povinnými 

prílohami v písomnej vytlačenej podobe, táto nebude posudzovaná. 

1. Termín realizácie projektov -  finančná dotácia sa poskytne na príslušný kalendárny 

rok, t.j. od 1.1. do 31.12. bežného roka. Zverejnená výzva môže špecifikovať časové 

obdobie na realizáciu projektov, a to: 
a) Začiatok realizácie projektu 

b) Ukončenie realizácie projektu  

2. Termíny a podmienky financovania projektov  

a) Termín elektronickej registrácie žiadostí o dotáciu – stanovený v príslušnej 

výzve, najneskôr však do 28.2. príslušného kalendárneho roka;  

b) Termíny posudzovania žiadosti a schválenie MsZ – stanovený v príslušnej 

výzve, najneskôr však do 15.4. príslušného kalendárneho roka; 

c) Termín oznámenia výsledkov procesu schvaľovania žiadosti MsZ  oprávneným 

žiadateľom, termín ich zverejnenia – stanovený v príslušnej výzve, najneskôr 

však do 15.5. príslušného kalendárneho roka; 

d) Termín vyhotovenia zmlúv a podpísanie zo strany mesta – stanovený 

v príslušnej výzve, najneskôr však do 31.7. príslušného kalendárneho roka; 

e) Termín poukázania dotácie na účet oprávneného žiadateľa – platby v termíne 

stanovenom v zmluve; 

f) Termín predloženia zúčtovania dotácie – do 30 dní od zrealizovania projektu, 

najneskôr však do 30.11. príslušného kalendárneho roka vrátane, pokiaľ nie 

je v zmluve uvedené inak. 

3. Spôsob financovania a spolufinancovania. Dotácia je len doplnkovým zdrojom 

financovania projektu. V jednotlivých výzvach bude zverejnené percentuálne 

spolufinancovanie žiadateľa, minimálne však 10 %. 

4. Postup pri predkladaní žiadosti, posudzovaní, schvaľovaní a vyúčtovaní projektov.  
a) Registrácia žiadosti o dotáciu – postup pri elektronickej registrácii v systéme 

egrant  https://senec.egrant.sk/ 

b) Posudzovanie žiadosti o dotáciu  

 Formálny a vecný súlad žiadostí s podmienkami uvedenými vo výzve a v 

tomto VZN – posudzujú  poverení  zamestnanci mesta,  

 Hodnotiaca komisia – hodnotiacu komisiu tvoria členovia príslušnej 

komisie pri MsZ, v ktorej kompetencii sú podporované oblasti, vyhlásené 

výzvou. Hodnotiaca komisia posudzuje a hodnotí žiadosti v zmysle 

kritérií schválenej a zverejnenej výzvy prostredníctvom egrantu. 

Výsledkom hodnotenia bude výstup z egrantu - Sumarizácia bodového 

hodnotenia členov hodnotiacich komisii (Príloha č. 7) .  

 Mestské zastupiteľstvo rozhodne na základe návrhu hodnotiacej komisie 

o pridelení dotácie oprávneným žiadateľom na svojom zasadnutí.  

c) Kritéria pre posudzovanie žiadosti o dotáciu a bodové hodnotenie je v prílohe 

č.6.  Jednotlivé výzvy musia obsahovať minimálne tri kritéria z prílohy č. 6 

a maximálny počet bodov za jeden projekt od jedného člena hodnotiacej 

komisie. 

d) Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Senec – vzor zmluvy a jej 

povinné náležitosti sú v prílohe č. 8. 

https://senec.egrant.sk/


 
Čl. 6 

Dotácie poskytnuté na základe rozhodnutia primátora 

1. Dotáciu možno poskytnúť na základe rozhodnutia primátora mesta na základe 
písomnej žiadosti (Príloha č. 1). 

2. Výška poskytnutej dotácie na základe rozhodnutia primátora do  800,00 EUR. 
3. Termín podania žiadosti v  je najneskôr do 31. 10. kalendárneho roka, v ktorom sa má 

dotácia čerpať. 
4. Písomná žiadosť musí obsahovať: 

a) presné označenie a adresu žiadateľa (obchodné meno, sídlo, IČO), 

b) účel poskytnutia dotácie (označenie konkrétneho použitia, úlohy, akcie a pod.), 

c) peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno dotáciu poukázať, 

d) detailný rozpočet projektu, 

e) rozsah, výška dotácie, spolufinancovanie,  

f) podpis oprávnenej osoby. 

g) povinné prílohy (Príloha č. 5) 

5. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať v zmysle vzoru (Príloha č. 8): 

a) Identifikáciu zmluvných strán, 

b) Predmet a účel použitia dotácie, 

c) Výšku dotácie a termíny poukázania dotácie na účet oprávneného žiadateľa,  

d) Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa vrátane spôsobu a oprávnenosť  

kontroly poskytovateľa a vrátane zúčtovania dotácie, spôsobu, formy prezentácie 

a propagácie mesta – prijímateľom,    

e) Zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny. 

Čl. 7 
Oprávnené výdavky  

 
1. Za oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané 

výdavky oprávnených žiadateľov : 

a) na obstaranie  materiálov potrebných pre realizáciu projektu, na zabezpečenie 

služieb  a dopravy (okrem nákupu pohonných  hmôt), 

b) na obstaranie prác neinvestičného charakteru, vrátane opráv a údržby 

nehnuteľných a hnuteľných vecí bezprostredne súvisiacich s realizáciou 

projektu, 

c) organizačného a prevádzkového charakteru, prenájmy priestorov, správne 

a licenčné poplatky, štartovné, vklady do súťaží a pod.,  vrátane výdavkov na 

propagáciu a marketing  (okrem alkoholu a tabakových výrobkov), 

d) na obstaranie hnuteľných vecí  neinvestičného charakteru, každá v hodnote 

maximálne 1.700,00 EUR, využívaných na kultúrnych, športových, vzdelávacích 

a iných spoločenských a sociálnych akciách. podujatiach  a aktivitách. 

e) na mzdové výdavky súvisiace s projektom vrátane odvodov, mzdy, platy, 

odmeny, honoráre, príspevky maximálne do výšky 30% z poskytnutej dotácie. 

Uvedené výdavky sa preukazujú – pracovnou zmluvou, zmluvou o dielo, 

dohodou o vykonaní práce, resp. iné zmluvy personálneho charakteru.  

2. Dotácia nie je určená na úhradu dane z pridanej hodnoty v prípade, ak si prijímateľ 

dotácie (ako platca DPH) uplatňuje nárok na jej odpočet.  

3. O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedie oprávnený žiadateľ 

dokladovú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.   

4. V prípade nadobudnutia majetku z finančných prostriedkov dotácie:  

a) Oprávnený žiadateľ je povinný nadobudnutý majetok riadne oceniť, evidovať 

a podpisovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve.  

b) Oprávnenému žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia na rovnaký majetok až 

po ukončení odpisovania majetku, na ktorý už bola poskytnutá dotácia. 



5. Financie zo schváleného projektu a  pridelenej dotácie možno použiť aj na refundáciu 

oprávnených výdavkov oprávneného žiadateľa v prípade, ak sa akcia, resp. účel 

v zmysle zmluvy o dotácii už realizoval pred podpisom zmluvy. 
 
 

Čl. 8 
Neoprávnené výdavky  

 
Dotáciu podľa tohto VZN nemožno poskytnúť najmä na:  
1. úhradu stravného, občerstvenia  a cestovných náhrad zamestnancov, nákup 

alkoholických a tabakových výrobkov,  
2. mzdové výdavky súvisiace s projektom vrátane odvodov, mzdy, platy, odmeny, honoráre, 

príspevky maximálne nad  30% z poskytnutej dotácie, 

3. splácanie úveru, úrokov a jeho príslušenstva, 

4. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

5. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov  

6. nákup vecí nesúvisiacich s projektom resp. s predmetom činnosti príjemcu dotácie, 

7. obstaranie, resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, 

zariadení, dopravných prostriedkov, stavieb, projektových dokumentácií, 

8. nákup osobných motorových vozidiel a motocyklov, 

9. bankové, poštové a manipulačné poplatky, poplatky na telefón, 

10. nákup pozemkov a prenájom pozemkov na obdobie presahujúce lehotu realizácie 

projektu.. 
 

Čl. 9 
Zúčtovanie poskytnutej dotácie  

 
1. Oprávnený žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný ju zúčtovať do 30 dní 

od zrealizovania projektu, najneskôr však do 30.11. príslušného kalendárneho roka 

vrátane, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. 
2. Zúčtovanie poskytnutých dotácii – oprávnený žiadateľ vyúčtovanie a rekapituláciu 

oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania    (Príloha č. 9)  vyplní 

prostredníctvom elektronického portálu egrant, vytlačí a predloží spolu so záverečnou 

správou, dokladmi preukazujúcimi použitie finančných prostriedkov a  s povinnými 

prílohami doručí na adresu: Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec. 

Zoznam povinných dokladov a príloh obsahuje  (príloha č. 10).  Záverečná správa, 

rekapitulácia oprávnených výdavkov musí byť podpísaná štatutárom a originál dokladov 

musí byť označený textom „Finančné prostriedky boli použité k zúčtovaniu dotácie 

poskytnutej mestom Senec v zmysle zmluvy o dotácii č. XXX“.  

 

 

Čl. 10 

Osobitné podmienky poskytovania dotácie  

 

1. Mesto Senec v zmysle § 64 písm. c) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení 

neskorších predpisov zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných 

školách, ktorých je zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo 

v správe mesta na šport (činnosť) pre všetkých so zameraním na mládež, najviac za 

náklady s tým spojené – režijné náklady (elektrina, plyn, vodné a stočné). 



2. Mesto Senec zabezpečí súčinnosť a spoluprácu pri zabezpečovaní tréningového 
procesu a tréningových časov maximálne do 20,00 hod v športovej infraštruktúre 
základných škôl, ktorých je zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve 
alebo v správe mesta pre kluby a združenia zamerané na mládež, ktoré reprezentujú 
mesto  v regionálnych, celonárodných a medzinárodných súťažiach a pretekoch.  

3. Skutočnosť zastúpenia klubu, združenia v regionálnych, celonárodných 
a medzinárodných pretekoch oprávnený žiadateľ preukáže výpisom z registrácie 
príslušného celoslovenského zväzu, rozpisom súťaží a pretekov na príslušnú 
súťažnú sezónu a zväzom potvrdenú celoslovenskú súpisku družstiev, resp. 
štartovnú listinu.  

4. Mesto je oprávnené preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti a ďalšie skutočnosti 
potrebné pri rozhodovaní o pridelení dotácie. 

5. Mesto si vyhradzuje právo kontroly účelovosti použitia poskytnutej dotácie 
prostredníctvom: 
a) Útvaru  školstva a športu mesta 
b) Útvaru finančného, miestnych daní a poplatkov 
c) Komisie športu, komisie kultúry a vzdelávania, komisie sociálnej a zdravotnej 
  

 
Čl. 11 

Pravidlá na riešenie konfliktu záujmov 

 

1. Predloženú žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta môže posudzovať len osoba, 

ktorá nie je zaujatá vo vzťahu k žiadateľovi. Nie je prípustné, aby žiadosť o poskytnutie 

dotácie posudzoval člen hodnotiacej komisie, ktorý je: 

a)  oprávnený žiadateľ, ktorý predkladal žiadosť, alebo spolupracoval na 

vypracovaní predkladanej žiadosti; 

b)  štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo iného 

orgánu  oprávneného žiadateľa, alebo zamestnanec oprávneného žiadateľa, ak 

ním je právnická osoba; 

c) spoločník alebo člen právnickej osoby, ktorá je oprávneným žiadateľom alebo 

spoločníkom oprávneného žiadateľa; 

2.  Blízkou osobou žiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka (príbuzný v priamom 

rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú 

za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne 

pociťovala ako vlastnú ujmu.) 

3. Do konfliktu záujmov sa tiež dostane člen hodnotiacej komisie, ak vznikne možnosť 

uprednostniť jeho osobný záujem. Osobným záujmom sa rozumie záujem, ktorý zahŕňa 

akýkoľvek prospech pre člena komisie, jeho rodinu, blízkych príbuzných a osôb, s 

ktorými má obchodné vzťahy. Zahŕňa taktiež akúkoľvek zaviazanosť člena hodnotiacej 

komisie na plnenie voči týmto osobám, a to buď finančnú alebo inú. 

4. Ak by pri posudzovaní žiadosti o dotáciu mohli nastať pochybnosti o zaujatosti člena 

hodnotiacej komisie, alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, člen komisie túto 

skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi príslušnej  hodnotiacej komisií. 

5. Ak takáto situácia nastane, člen hodnotiacej komisie sa nezúčastní posudzovania 

predmetnej žiadosti.  
 

 

Čl. 12 
Zodpovednosť za porušenie zmluvy a finančnej disciplíny  

1. Oprávnený žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný  bezodkladne vrátiť 

dotáciu v plnej výške, prípade ak: 

 



a) sa činnosť alebo podujatie, na ktoré bola poskytnutá dotácia, neuskutoční,  

b) oprávnený žiadateľ použije dotáciu v rozpore s týmto VZN, alebo uviedol v 

žiadosti o dotáciu nepravdivé údaje, na základe ktorých mu bola dotácia 

poskytnutá, 

c) oprávnený žiadateľ nezúčtoval dotáciu v termíne zúčtovania dotácie alebo 

nedodržal termíny príslušnej výzvy.  

2. Oprávnený žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný vrátiť dotáciu 

v alikvotnej výške, prípade ak: 

a) poskytnuté prostriedky neboli vyčerpané v plnej výške,  

b) boli vyčerpané na iný účel ako to bolo  v zmluve o poskytnutí dotácie dojednané, 

c) nepredloží so zúčtovaním povinné doklady v zmysle ods.2 čl. 9. 

3. Oprávnený žiadateľ, ktorý má povinnosť vrátiť dotáciu v zmysle ods 1 a 2 čl. 12 je 

povinný bezodkladne vrátiť túto dotáciu na účet, z ktorého bola dotácia poskytnutá to 

najneskôr do 5 dní po doručení výzvy na jej vrátenie. 

4. Oprávnenému žiadateľovi, ktorý je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške v zmysle ods 

1., čl.12  nebude poskytnutá dotácia v nasledujúcom kalendárnom roku. 

5. Oprávnený žiadateľ, ktorý je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške v zmysle ods 1   čl. 12  

je zároveň povinný zaplatiť penále vo výške 0,05 % a to za každý deň odo dňa prijatia 

dotácie príjemcom do vrátenia dotácie na účet mesta, najviac však do výšky poskytnutej 

dotácie.  

6. Vrátenie nevyčerpanej dotácie v hodnote do 5,00 Eur sa nepožaduje. 

 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

1) Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v 

znení neskorších zmien a doplnkov. 

2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 07/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Senec na pripomienkovanie občanom dňa                            

30.10.2019 a zvesený dňa  ................................ 

Vznesené pripomienky: bez pripomienok. 

Mestské zastupiteľstvo v Senci toto Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta schválilo dňa    ............................ na    ..... MsZ uznesením číslo.................................. 

Vyvesené na úradnej tabuli od .......................... do ......................... 

VZN nadobúda účinnosť: ................................ 

Ing. Dušan Badinský, v.r. 

Primátor mesta  

 

 

Prílohy k VZN č.07/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec 

Príloha č.  1  -  Žiadosť o dotáciu – primátor 

Príloha č. 2  –  Žiadosť o dotáciu – egrant 

Príloha č. 3  –  Čestné prehlásenie  

Príloha č. 4  -   Výzva a jej povinné náležitosti 

Príloha č. 5   –  Zoznam povinných príloh  k žiadosti o dotáciu  

Príloha č. 6    –  Kritéria posudzovania žiadosti od dotáciu a bodové hodnotenie 

Príloha č. 7 -  Sumarizácia bodového hodnotenia členov hodnotiacej komisie     

Príloha č. 8   – Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Senec 

Príloha č. 9    – Zúčtovanie dotácie   

Príloha č. 10    – Zoznam povinných príloh k vyúčtovaniu dotácie 

 



Príloha č. 1 

 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA SENEC NA ROK 20 

Oblasť /podčiarknite/:   

a) Športové aktivity 

b) Aktivity detí a mládeže 

c) Výchova a vzdelávanie 

d) Záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity 

e) Podpora cirkvi 

f) Sociálna pomoc a charita 

g) Prorodinné orientované mesto 

h) Zdravotne znevýhodnení 

i) Zdravie a drogová prevencia 

j) Ekológia a životné prostredie 

k) Adaptácia na zmeny klímy  

 

1. Žiadateľ:  

Názov žiadateľa, ktorý bude 

realizovať projekt 

 

2. Sídlo žiadateľa: 

Ulica a číslo, mesto, PSČ 
 

3. Právna forma: 

Občianske združenie, nezisková 

organizácia, nadácia, s.r.o., a pod. 

 

4. IČO  

DIČ  

IČ DPH 

 

5. Členská základňa, z toho: 

Počet dospelí: 

            Počet detí a mládeže do 26 rokov: 

Priložiť preukazujúce doklady – 

súpisky, štartovacie listiny a pod. 

 

6. Štatutárny zástupca právnickej 

osoby: meno a priezvisko, funkcia, 

bydlisko 

 

 

7. Telefón/mobil: 

e-mail: 

 

8. Názov projektu: 

 

 

9. Autor a odborný garant projektu: 

Kontaktná osoba, ktorá bude 

realizovať projekt  

meno a priezvisko, funkcia, bydlisko 

 

10. Telefón/mobil: 

e-mail: 

 

11. Celková výška dotácie: 

 

 

12.  Celková suma potrebná na 

realizáciu projektu: 

 

 



13. Bankové spojenie: 

   

 

14. Ćíslo účtu v tvare IBAN: 

 

 

 

Poskytnutá dotácia od Mesta Senec v predchádzajúcich 3 rokoch: 

 

                                            

Rok 

Celkové náklady 

na projekt 

v eurách 

 

Pridelená dotácia 

z Mesta Senec eurách 

Spolufinancovanie 

z iných zdrojov v eurách 

(napr.: ÚV SR, MŠ SR) 

 

    

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.  

 

Súhlasím so spracovaním  osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v zmysle nariadenia EPaR č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Osobné údaje sú spracovávané po dobu troch 

rokov mestom Senec IČO 00305065, so sídlom Mierové námestie č.8, 903 01 Senec, 

v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje.  Poskytnuté údaje 

budú slúžiť výhradne na účely posudzovania a hodnotenia žiadosti o dotáciu.  
 

 

 

 

 

 

 

V ............................... dňa ............................ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ............................................. 

         podpis a pečiatka žiadateľa      
 
 

 

 



 

Príloha č. 1 k Žiadosti o dotáciu 
 

 

Popis projektu  

 

Názov projektu:  

 

Termín realizácie: 

Začiatok realizácie projektu: 

Ukončenie realizácie projektu:  

 

 

Miesto realizácie: 
 

Odborný garant projektu: 
 

Čo plánujete urobiť : 

Účel a predmet dotácie – na čo 

chcete dotáciu použiť 

 

Zámery a ciele projektu: 

 

Očakávané: 

- kvalitatívne  výsledky 

- kvantitatívne výsledky  

 

    

 

 

 

 

 

 

Popis realizácie projektu 
/jednotlivé etapy projektu, 

prehľad kľúčových aktivít 

pre dosiahnutie cieľov 

rozpísaných v jednotlivých 

mesiacoch/: 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľové skupiny pre koho je 
projekt určený /predpokladaný 

počet účastníkov zo Senca, 

z iných častí Slovenska, 

prípadne zo zahraničia/: 
 

 

 

 

 

 

Prínosy projektu pre 

obyvateľov mesta a význam 

pre mesto ako také: 
 

 

 

 

 



 

 

 

Rozpočet projektu 

 

Názov projektu: 

 

I. Náklady (výdavky): Celkový rozpočet 

v EUR 

Požadovaná dotácia 

v EUR 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

I. spolu:   

II. Výnosy (príjmy):  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

II. spolu:  x 

III. Ďalšie zdroje krytia:  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

III. spolu  x 

Vlastné, resp. iné zdroje  I. – (II. + III.)  x 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Príloha č. 3  
 
 

Čestné prehlásenie 

 

 
...................................................................................................................................... 
                  ( identifikácia žiadateľa)                                                                           (adresa  žiadateľa) 

 
 
.....................................................                       
..............................................................  
         (IČO/DIČ)                                                                                               (meno, priezvisko a funkcia toho, kto koná v mene PO*) 

 
 
 

ako žiadateľ o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 20...    týmto 
 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

 

1. mám/nemám*  záväzky  voči mestu a voči organizáciám založeným a zriadeným 

mestom 

2. mám/nemám*  záväzky voči  Finančnej správe SR 

3. mám/nemám*  záväzky voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

4. mám/nemám*  záväzky voči sociálnej poisťovni 

5. mám/nemám*  záväzky voči zdravotným poisťovniam 

6. je/ nie je* začaté konkurzné konanie 

7. je/ nie je* povolená reštrukturalizácia 

8. bolo/ nebolo* v minulosti konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku 

9. je/ nie je*  na môj majetok  vedená  exekúcia 

10.  porušil/neporušil* som zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania  

 

 

 

V .................................... dňa .................... 

 

 

 

 

   ................................................................ 
                                                                               (podpis žiadateľa) 

                          (odtlačok pečiatky žiadateľa – ak ňou žiadateľ disponuje) 

 
 
 
 
 
Poznámka: * - nehodiace sa prečiarknite 



 Príloha č. 4 

 

Výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu  - Mesto Senec 

V Z O R 

 
V súlade s článkom 4 ods 1a) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 07/2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec (ďalej len „VZN“) zverejňuje Mesto Senec  

výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu  mesta Senec v roku 2020. 

 

I. Programy výziev na predkladanie žiadostí: 

1/2020 Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít  zameraných na občanov 

mesta Senec 

2/2020 Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne 

odkázaných občanov mesta Senec 

3/2020 Podpora športových aktivít a mládeže v meste Senec 

4/2020 Podpora aktivít a činnosti smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného 

prostredia  

 

II. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu 

1. Oprávnení žiadatelia dotácie 

Oprávneným žiadateľom  v zmysle čl. 2 VZN č 07/2019 môže byť právnická osoba a 

fyzická osoba - podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo 

ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom 

mesta.  

2. Zameranie projektov a použitie dotácie 

a) Výzva č. 1/2020  Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít 

zameraných na občanov mesta Senec 

Do programu môžu byť zahrnuté projekty zamerané na ochranu, obnovu kultúrnych 

pamiatok, organizovanie kultúrnych podujatí, vzdelávacích a  kultúrnych aktivít 

slúžiacich obyvateľom a návštevníkom mesta Senec a to predovšetkým: (zadefinovať 

priority, ktoré chce mesto v príslušnom roku podporiť), napr. 

 Projekty a aktivity podporujúce kultúrnu a historickú identitu mesta  

 Významné kultúrne podujatia, akcie a festivaly, 

 Tvorba a prezentácia autorov s trvalým pobytom v mesta Senec – hudba, 

divadlo, výtvarné umenie, fotografia, prezentácia autorov aj v zahraničí, 

 Vzdelávacie a amatérske kultúrne podujatia a kurzy podporujúce tvorivosť 

deti, mládeže i občanov 

 ........... 

 Podpora cirkevných organizácii 

 Rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filatropie), zapájanie dobrovoľníkov 

 ...... 

 ...... 



b) Výzva č. 2/2020 Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na 

pomoc pre sociálne odkázaných občanov  

Do programu môžu byť zahrnuté projekty zamerané na organizovanie aktivít, akcie  

a podujatia pre deti, mládež a dospelých, na predchádzanie nárastu sociálno-

patologických javov, na integráciu občanov so zdravotným postihnutím, na 

skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti a to predovšetkým 

(zadefinovať priority, ktoré chce mesto  v príslušnom roku podporiť), napr.:  

 Podpora aktivít na rozvoj komunitných služieb v meste Senec 

 Podpora svojpomocných skupín sociálne ohrozených občanov v meste Senec 

 Podpora aktivít a činnosti na riešenie otázky Bezdomovci 

 ....... 

c) Výzva č. 3/2020 „Podpora športových aktivít a mládeže v meste Senec 

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia 

športových ihrísk. Podporovať reprezentáciu mesta Senec účasťou na oficiálnych 

športových podujatiach európskeho a  svetového charakteru a usporadúvanie 

športových podujatí  na území mesta, mestského, okresného, regionálneho, 

národného i medzinárodného významu. (zadefinovať priority, ktoré chce mesto 

v príslušnom roku podporiť), napr. 

Do programu môžu byť zahrnuté projekty zamerané na: 

 rozšírenie a skvalitnenie športovej činnosti zlepšením technického stavu a 

vybavenia športových ihrísk.  

 podporu reprezentácie mesta Senec na oficiálnych športových podujatiach  

 usporadúvanie športových podujatí  na území mesta Senec,  

 

d)  Výzva č. 4/2020 Podpora aktivít a činnosti smerujúcich k ochrane a zlepšeniu 

životného prostredia  

Do programu môžu byť zahrnuté zadefinovať priority, ktoré chce mesto v príslušnom 

roku podporiť 

 

3. Oprávnené výdavky  

1. Oprávnené výdavky v zmysle čl. 7 VZN č. 07/2019  sa považujú preukázané výdavky 

žiadateľov súvisiace s realizáciou projektov: 

a) na obstaranie  materiálov potrebných pre realizáciu projektu, na zabezpečenie 

služieb  a dopravy (okrem nákupu pohonných  hmôt), 

b) na obstaranie prác neinvestičného charakteru, vrátane opráv a údržby 

nehnuteľných a hnuteľných vecí bezprostredne súvisiacich s realizáciou 

projektu, 

c) organizačného a prevádzkového charakteru, prenájmy priestorov, správne 

a licenčné poplatky, štartovné, vklady do súťaží a pod.,  vrátane výdavkov na 

propagáciu a marketing  (okrem alkoholu a tabakových výrobkov), 

d) na obstaranie hnuteľných vecí  neinvestičného charakteru, každá v hodnote 

maximálne 1.700,00 EUR, využívaných na kultúrnych, športových, 

vzdelávacích a iných spoločenských a sociálnych akciách. podujatiach  

a aktivitách. 

e) na mzdové výdavky súvisiace s projektom vrátane odvodov, mzdy, platy, 

odmeny, honoráre, príspevky maximálne do výšky 30% z poskytnutej dotácie. 

Uvedené výdavky sa preukazujú – pracovnou zmluvou, zmluvou o dielo, 

dohodou o vykonaní práce, resp. iné zmluvy personálneho charakteru.  



2. Dotácia nie je určená na úhradu dane z pridanej hodnoty v prípade, ak si prijímateľ 

dotácie (ako platca DPH) uplatňuje nárok na jej odpočet.  

 

Minimálna výška dotácie, na ktorú bude uzatvorená zmluva je 500,00 €.  

 

3. Termíny realizácie projektov 

 začiatok realizácie : od  01.01.2020 

 ukončenie realizácie : do  01.12.2020 

 

4. Podmienky a termíny financovania projektov 

Elektronická registrácia žiadostí o dotáciu do DD.MM.RRRR  vrátane  

Posudzovanie žiadostí a schválenie MsZ do 15.04.2020 

Oznámenie výsledkov procesu schvaľovania  

žiadostí MsZ  

do 15.05.2020 

Vyhotovenie zmlúv a podpísanie zo strany 

mesta  

do 31.7.2020 

Poukázanie dotácie na účet oprávneného 

žiadateľa  

Platby v termíne stanovenom v 

zmluve 

Predloženie zúčtovania dotácie spoločne 

s dokladmi preukazujúcimi použitie 

výdavkov 

do 30 dní od zrealizovania 

projektu najneskôr do 30.11.2020, ak 

nie je v zmluve uvedené inak 

(rozhodujúci je dátum na pečiatke 

pošty, pri osobnom doručení pečiatka 

podateľne) 

Financie zo schváleného projektu a  pridelenej dotácie možno použiť aj na refundáciu 

oprávnených výdavkov oprávneného žiadateľa v prípade, ak sa akcia, resp. účel v zmysle 

zmluvy o dotácii už realizoval pred podpisom zmluvy. 

 

Žiadateľ zabezpečí spolufinancovanie projektu z vlastných, resp. iných zdrojov vo výške: 

Výzva č. 1/2020  - 20 % z celkových finančných nákladov projektu 

Výzva č. 2/2020  - 10 % z celkových finančných nákladov projektu 

Výzva č. 3/2020  - 30 % z celkových finančných nákladov projektu 

Výzva č. 4/2020  - 20 % z celkových finančných nákladov projektu 

 

Oprávnený žiadateľ (prijímateľ dotácie) je povinný zverejniť, že podporovaná činnosť 

(projekt, úloha, akcia) sa realizuje s finančnou podporou mesta Senec a použiť logo mesta 

Senec.  

Na jednu výzvu môže žiadateľ podať len jednu žiadosť; v opačnom prípade, t. j. ak 

oprávnený  žiadateľ podá dve alebo viac žiadostí, bude mu zaslaná písomná výzva, aby sa 

vyjadril, na ktorej z nich trvá. Po uplynutí lehoty a neakceptovaní výzvy budú  všetky jeho 

žiadostí z rozhodovacieho procesu vylúčené. 

 

 

 

 

 



III. Postup pri predkladaní žiadosti, posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí  

o dotáciu a poukazovaní dotácií v zmysle  čl. 5 VZN 07/2019  

1. Registrácia žiadostí o dotáciu 

Žiadosti o dotáciu sa registrujú v termíne uvedenom v tejto výzve a prostredníctvom 

systému egrant  https://senec.egrant.sk/. Pri elektronickej registrácii vyplní všetky 

položky uvedené v časti IV. tejto výzvy vrátane príloh. 

2. Posudzovanie žiadostí o dotáciu 

a. Formálny a vecný súlad žiadostí s podmienkami uvedenými vo výzve a v 

tomto VZN – posudzujú  poverení  zamestnanci mesta,  

b. Hodnotiaca komisia – hodnotiacu komisiu tvoria členovia príslušnej komisie 

pri MsZ, v ktorej kompetencii sú podporované oblasti, vyhlásené výzvou. 

Hodnotiaca komisia posudzuje a hodnotí žiadosti v zmysle kritérií schválenej 

a zverejnenej výzvy prostredníctvom egrantu. Výsledkom hodnotenia bude 

výstup z egrantu - Sumarizácia bodového hodnotenia členov hodnotiacich 

komisii. 

c. Mestské zastupiteľstvo rozhodne na základe návrhu hodnotiacej komisie o 

pridelení dotácie oprávneným žiadateľom na svojom zasadnutí.  

 

3. Kritéria posudzovania:  
V zmysle ods 6 čl. 5 a prílohy 6 VZN č.07/2019  jednotlivé výzvy musia obsahovať 
minimálne tri kritéria na posudzovanie žiadosti a maximálny počet bodov na jedného 
člena hodnotiacej komisie.    
a) Výzva č. 1/2020  - maximálny počet bodov ........na jeden projekt a jedného 

člena hodnotiacej komisie  

 Prvé kritérium ................................... 

 Druhé kritérium ................................ 

 Tretie kritérium ................................ 

 Štvrté kritérium ................................. 

b) Výzva č. 2/2020  - maximálny počet bodov ........na jeden projekt a jedného 

člena hodnotiacej komisie  

 Prvé kritérium ................................... 

 Druhé kritérium ................................ 

 Tretie kritérium ................................. 

 

c) Výzva č. 3/2020  - maximálny počet bodov ........na jeden projekt a jedného 

člena hodnotiacej komisie  

 Prvé kritérium ................................... 

 Druhé kritérium ................................ 

 Tretie kritérium ................................. 

 Štvrté kritérium ................................. 

 Piate kritérium ................................... 

 

d) Výzva č. 4/2020  - maximálny počet bodov ........na jeden projekt a jedného 

člena hodnotiacej komisie  

 Prvé kritérium ................................... 

 Druhé kritérium ................................ 

 Tretie kritérium ................................. 

Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu majú všetky kritériá rovnakú váhu.  

https://senec.egrant.sk/


4. Uzatvorenie zmluvy 

So žiadateľmi, ktorým bola schválená dotácia, uzatvorí mesto zmluvu o poskytnutí 

dotácie. 

5. Poskytnutie a zúčtovanie dotácií 

Zúčtovanie dotácii v zmysle článku 9 VZN 07/2019  oprávnený žiadateľ (prijímateľ 

dotácie) vzúčtovanie a rekapituláciu oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania 

vyplní prostredníctvom elektronického portálu egrant, vytlačí a predloží spolu so 

záverečnou správou, dokladmi preukazujúcimi použitie finančných prostriedkov a s 

povinnými prílohami doručí na adresu: Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 

Senec.  

6. Zodpovednosť za porušenie zmluvy a finančnej disciplíny 

Povinnosti a zodpovednosť oprávneného žiadateľa (prijímateľa dotácie) za 

porušenie zmluvy a finančnej disciplíny sú predmetom čl. 12 VZN 07/2019. 

 

IV. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu 

Žiadosť o dotáciu musí byť podaná elektronicky. Oprávnený žiadateľ žiadosť  

elektronicky vyplní elektronicky, vytlačí a spolu s povinnými prílohami doručí na adresu 

Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec v zmysle čl. 5 VZN 07/2019  

Žiadosť   obsahuje: 

1. Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, vrátane právnej formy, 

sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH. 

2. Bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN. 

3. Štatutárny orgán žiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, kontakt) 

4. Autor a odborný garant projektu (meno, priezvisko, bydlisko, kontakt) 

5. Stručná charakteristika oprávneného žiadateľa (počet členskej základne, počet  detí 

a mládeže, reprezentácia a propagácia mesta, súťaže, akcie, podujatia, organizovanie 

podujatí v meste i mimo mesta, iné charakteristiky oprávneného žiadateľa na podporu 

projektu) 

6. Názov programu na financovanie projektov. 

7. Číslo výzvy mesta  Senec na predkladanie žiadostí o dotácie. 

8. Názov projektu, na ktorý sa žiada dotácia. 

9. Stručný popis projektu (najmä jeho zameranie, účel,  miesto realizácie, dátum začatia, 

dátum ukončenia, ciele projektu, participácia partnerov a dobrovoľníkov na projekte, 

predpokladaný resp. skutočný prínos projektu pre žiadateľa, pre obyvateľov a pre 

rozvoj mesta). 

10. Detailný rozpočet projektu (u projektov už ukončených skutočné príjmy 

a výdavky) preukazujúci potrebu dotácie, v príjmovej (zdrojovej) časti rozpočtu 

uviesť zapojenie vlastných zdrojov financovania projektu, participáciu partnerov, iné 

príjmy, výdavkovú časť rozpočtu rozdeliť na oprávnené náklady (vrátane výdavkov 

na propagáciu vyhlasovateľa programu) a ostatné výdavky a špecifikovať ju. 

11. Presný termín konania projektu. 

12. Požadovanú výšku dotácie. 

13. Výška spolufinancovania. 

14. Dátum vypracovania a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa. 

15. Prílohy k elektronickej žiadosti v zmysle prílohy 5 VZN 07/201: 

 čestné prehlásenie právnickej osoby, že nemá právoplatne uložený trest zákazu 

prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a 

podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 

 kópia dokladu o právnej subjektivite 



 výpis z registra MV SR alebo Štatistického registra organizácií ŠÚ SR (nie starší 

ako 3 mesiace) 

 kópia potvrdenia DIČ, resp. čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom, 

ak DIČ pridelené nebolo, 

 stanovy, alebo inú listinu, dokumentujúcu predovšetkým práva a povinnosti 

vedúcich orgánov žiadateľa 

 iné písomnosti podporujúce kvalitu projektu, zmluvy o spolupráci, zoznamy, 

členov, súpisky, registrácie, licencie, štartovné listiny, rozpis súťaží pretekov.   

 
 



Príloha č. 5 

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať v zmysle VZN Mesta Senec č. 07/2019 (ďalej „VZN“): 

 Cieľovú oblasť v zmysle čl.  4 VZN 

 Identifikáciu žiadateľa –  originál dokladu, resp. overená kópia  

 FO obchodné meno, miesto podnikania – výpis zo živnostenského registra (nie 

starší ako 3 mesiace) 

 PO obchodné meno a sídlo žiadateľa – výpis z obchodného registra (nie starší ako 

3 mesiace) 

 Občianske združenie – výpis z registra MV SR alebo Štatistického registra 

organizácií ŠÚ SR (nie starší ako 3 mesiace) 

 stanovy, alebo inú listinu, dokumentujúcu predovšetkým práva a povinnosti 

vedúcich orgánov žiadateľa 

 IČO žiadateľa 

 Bankové spojenie žiadateľa 

 Výpis z registra trestov právnických osôb potvrdzujúci, že nemá právoplatne uložený 

trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc 

a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 

 Názov projektu 

 Stručná charakteristika projektu, pripravovanej aktivity a predpokladaný počet 

účastníkov projektu resp. aktivity 

 Autora a odborný garant projektu 

 Miesto a dátum realizácie projektu (od – do) 

 Rozpočet projektu, podujatia alebo akcie, obsahujúcu rozpis predpokladaných výdavkov 

a príjmov (pri projektoch spojených s výberom napr. vstupného od účastníkov sa 

osobitne vyčísli predpokladaný príjem zo vstupného) 

 Spolufinancovanie z iných zdrojov 

 Požadovanú výšku finančného príspevku od mesta 

 Čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že nemá žiadne záväzky voči mestu, Sociálnej 

poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu a úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, že na žiadateľa nie je začaté konkurzné konanie, povolená reštrukturalizácia, 

konkurzné konanie nebolo v minulosti zastavené  pre nedostatok majetku, že žiadateľ 

nie je v úpadku a že na jeho majetok nie je vedená exekúcia, 

 Počet členov v organizácii (v občianskom združení, v ŠK, N.O. a pod.) 

 Podpis oprávnenej osoby – u FO podpis žiadateľa, u PO podpis štatutárneho orgánu 

a pečiatka ak ňou subjekt disponuje 

 iné písomnosti podporujúce kvalitu projektu, zmluvy o spolupráci, zoznamy, členov, 

súpisky, registrácie, licencie, štartovné listiny, rozpis súťaží pretekov   
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Príloha č. 6 
 

Kritéria posudzovania žiadosti o dotáciu a bodové hodnotenie 

 

 

 
 

 
 
BODUJE SA PO JEDNOM BODE. Jednotlivé výzvy musia obsahovať minimálne tri 
kritéria na posudzovanie žiadosti a maximálny počet bodov na jedného člena 
hodnotiacej komisie.    
 

Por. 
číslo 

Kritéria 
min. 

početnosť  

max. bodové 

hodnotenie 
spolu 

 
1. 

Rozvoj a podpora detí a mládeže, rozvoj 

mládežníckeho športu, iné / pravidelnosť 

činnosti 

1 10 10 

 
2. Členská základňa, z toho  

dospelí: ....   / mládež: ....  
1 10 10 

 
3. 
 

 

Organizovanie verejných podujatí v meste  

Počet ...... za príslušný rok/ 

predchádzajúce roky .........  

1 5 5 

 
4. 

Dlhodobosť aktívnej činnosti 

Rok vzniku...... 
1 10 10 

5. Reprezentácia mesta  0 5 5 

6. 
Podujatia, akcie, súťaže organizované na  
úrovne 

  

25 

 - mestská úroveň 1 1  

 - okresná úroveň 1 2  

 - regionálna úroveň 1 5  

 - národná úroveň 1 7  

 - medzinárodná úroveň 1 10  

7. Spolufinancovanie projektu 1 10 10 

8. Sídlo organizácie, združenia, klubu 1 10 10 

9. 
Prínos pre obyvateľov mesta a význam pre 

mesto ako také  
1 5 5 

10. 
Spolupráca s ďalšími inštitúciami, 

jednotlivcami a zapojenie dobrovoľníkov  
1 5 5 
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Príloha č. 6 
 

Kritéria posudzovania žiadosti o dotáciu a bodové hodnotenie 

 

 
Vysvetlivky a bodovanie: 

1. Rozvoj a podpora detí a mládeže, rozvoj mládežníckeho športu / pravidelnosť 

činnosti a zvyšovanie kvality, resp. výkony 

pravidelnosť aktivít a činnosti - kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť, iné oblasti  

počet tréningov – šport 

Bodovanie: 

1x mesačne - 1 bod 

1x za 2 týždne - 3 body 

1x za týždeň - 5 bodov 

2 - 4x za týždeň - 7 bodov 

Denne - 10 bodov 

2. Sleduje sa percentuálne zastúpenie detí a mládeže na celkovom počte členov 

v organizácii, v združení, v športovom klube  – kultúra, vzdelávanie, sociálna  

oblasť, šport 

Dokladovanie  

– menný zoznam registrovaných členov, rok narodenia, trvalé bydlisko, mesto –  

  kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť 

- menný zoznam registrovaných členov, rok narodenia, trvalé bydlisko, mesto –  

  registrácia v ISS – Ministerstva školstva SR, resp. súpiska potvrdená zväzom,    

  asociáciou organizujúcou súťaže, preteky.  

  Počet dospelých : 

  Počet detí a mládeže: 

   Bodovanie: 

  do 20 % mládež -  1 bod 

  20 – 30 % mládež -  2 body 

  31 - 40 % mládež –  4 body 

  41 – 50 % mládež –  6 bodov 

  51- 70 % mládež –  8 bodov 

  71 % a viac –          10 bodov 

 
3. Počet organizovaných verejných akcií, podujatí a súťaží  v meste za 

predchádzajúce roky, počíta sa aj aktívna účasť na podujatiach:   

Bodovanie: 

1-krát ročne -   1 bod  

2-krát ročne -   2 body 

3-krát ročne –   3 body 

4-krát ročne -   4 body 

5-krát a viac -   5 bodov 

 
4. História a dlhodobosť pôsobenia združenia, organizácie, športového  klubu (Výpis 

z registra združení, neziskoviek, organizácii – rok vzniku) 

Bodovanie: 

1 - 3 roky -   1  bod  

4 - 6 rokov -   5  body  

7 a viac rokov -   10 bodov 
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Príloha č. 6 
 

Kritéria posudzovania žiadosti o dotáciu a bodové hodnotenie 

 

 
5. Reprezentácia mesta na súťažiach mimo mesta 

Bodovanie: 
1-krát ročne -   1 bod  
2-krát ročne -   2 body 
3-krát ročne –  3 body 
4-krát ročne -   4 body 
5-krát a viac -   5 bodov 
 

6. Podujatia, akcie, súťaže organizované na príslušných úrovniach v zmysle tabuľky.  
Body sú zadané fixne v tabuľke bez ohľadu na početnosť. Maximálny počet 
bodov  je 25 bodov. 
 

7. Spolufinancovanie projektu – minimálne spolufinancovanie určuje príslušná výzva 
minimálne však 10 % z celkového rozpočtu projektu  
Bodovanie: 
Minimálne spoufinancovanie určené výzvou – 1 bod 
do 40 % -   2 body 
do 50 % -   3 body 
do 60 % -             5 bodov 
nad 60 %                 10 bodov 
 

8. Sídlo organizácie, združenia, klubu - (Výpis z registra združení, neziskoviek, 

organizácii – sídlo)  

Mesto Senec -           10 bodov 

Okres Senec -    5 body 

Iné -       1 bod 

 

9. Prínos pre obyvateľov mesta a význam pre mesto ako také  
Slabý  -                              1 bod 

Stredný -                           3 body 

Silný -                               5 bodov 

 

10. Spolupráca s ďalšími inštitúciami, jednotlivcami a zapojenie 

dobrovoľníkov  - počet inštitúcii, združení, iných subjektov, počet 

dobrovoľníkov – subjektívne hodnotenie člena komisie v bodovom 

rozsahu 1 -5, pričom:  

1 bod je minimálne zapojenie – 5 bodov je maximálne zapojenie  
 

 

 

 

 



Výzva č.: YY/RRRR

Názov výzvy:
Sumarizácia bodového hodnotenie členov hodnotiacej komisie 

Hodnotiaca  komisia pri MsZ
Príloha č. 7

Body Suma Komentár Body Suma Komentár Body Suma Komentár Body Suma Komentár

1. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  €

ZAMIETNUTÁ        

SCHVÁLENÁ 0 0,00  € 0 0,00  € Text 0 0,00  € Text 0 0,00  € Text 0 0,00  € Text

2. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

3. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

4. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

5. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

6. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

7. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

8. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

9. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

10. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

11. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

12. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

13. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

14. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

15. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

16. XY XY xxxxxxxxxx 0,00  € 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

0,00  € 0,00  € Počet 0 0,00  € 24 0 0,00  € 0 0,00  € 0 0,00  €

Štvrtý hodnotiteľ  - Meno Priezvisko

Žiadateľ Názov projektu IČO Požadovaná suma Spolufinancovanie 

Tretí hodnotiteľ  -  Meno PriezviskoPrvý hodnotiteľ - Meno Priezvisko Druhý hodnotiteľ - Meno Priezvisko

Navrhnutá suma 

Celkové    

hodnotenie 

BODY

StavPor.č.

Spolu



Zmluva č. XX/RR/02/dotácie 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec 
uzavretá podľa 

 

§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta  Senec  č. 07/2019                

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec 

medzi zmluvnými stranami: 
 

 

Poskytovateľ: 

sídlo: 

v zastúpení: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

Mesto Senec 

Mierové nám. 8, 903 01 Senec  ,          

primátor 

00 305 065 

OTP Banka Slovensko  

SK82 5200 0000 0000 0056 2441 

 

a 
 

Prijímateľ: 

sídlo: 
v zastúpení:  

    

IČO/RČ: 

Bankové spojenie: IBAN: 

 

(ďalej len „prijímateľ“) 
 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senec podľa ustanovenia  

§ 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia  Mesta  Senec  č. 07/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec (ďalej len 

„zmluva“). 
2. Poskytovateľ na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. XX/RRRR zo dňa DD.MM.RRRR 

poskytuje prijímateľovi z rozpočtu mesta dotáciu vo výške ……………… EUR (slovom 

…………………. EUR). Dotácia bude vyplatená na účet prijímateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

Prijímateľ sa zaväzuje dotáciu použiť  na účel  bližšie  špecifikovaný  v  čl.  2  tejto  zmluvy. 

3. Platba/y budú poukazované nasledovne:   DD.MM.RRRR      ………..,00 EUR 

      DD.MM.RRRR     ………..,00 EUR 

      

 

 

 

 



Článok 2 

Účel  použitia dotácie 

 

1. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi dotáciu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy za účelom: 

 

a) .......... 

b) .......... 

c) .......... 

d) .......... 

 

2. Prijímateľ prijíma od poskytovateľa dotáciu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy a zaväzuje sa ju použiť 

účelne a hospodárne, výhradne na účel uvedený v bode 1 tohto článku, a to do konca 

kalendárneho roka, v ktorom mu bola poskytnutá. Príjemca je povinný nevyčerpané finančné 

prostriedky vrátiť na účet  mesta,  najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. 

3. Dotáciu nemožno použiť na projekty, aktivity a účel: 

a) s cieľom poškodzovať životné prostredie, 

b) s cieľom podnecovať neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a 

náboženstva, fašistického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho  pôvodu,  

príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, 

c) na činnosť politických strán alebo politických hnutí, 

d) na nákup alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, 

e) na platy a odmeny funkcionárom prijímateľa,  ak je právnickou osobou, 

f) na iné účely, ktoré nezodpovedajú všeobecne prospešnému charakteru. 

4. Žiadateľ môže finančné prostriedky z dotácie použiť na nákup občerstvenia a nákup 

pohonných hmôt, iba ak je to schválené poskytovateľom. 

5. Žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, na ktoré použije 

finančné prostriedky z dotácie, postupovať podľa platného zákona o verejnom 

obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

6. V prípade nadobudnutia majetku z finančných prostriedkov dotácie: 

a) Žiadateľ je povinný riadne oceniť, evidovať a odpisovať majetok nadobudnutý z dotácie, pri 

dodržaní príslušných ustanovení zákona o účtovníctve (§28), počas predpokladanej doby 

používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. 

b) V súvislosti s ustanovením uvedeným v predchádzajúcom písm. a) tohto bodu si je žiadateľ 

vedomý, že mu môže byť poskytnutá dotácia na rovnaký majetok až po ukončení 

odpisovania majetku, na ktorý už bola poskytnutá dotácia. 

 
 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa 

 
1. Prijímateľ sa zaväzuje vyúčtovať dotáciu bližšie špecifikovanú v čl. 1 tejto zmluvy 

bezodkladne po jej použití a to  do 30 dní od zrealizovania projektu, najneskôr však do 

30. 11. príslušného kalendárného roka tak, že poskytovateľovi v uvedenej lehote predloží 

písomné vyúčtovanie poskytnutej dotácie spolu s čitateľnými fotokópiami účtovných dokladov 

preukazujúcich účel a rozsah použitia poskytnutej dotácie. Účtovné doklady musia mať všetky 

náležitosti, ktoré po vecnej aj formálnej stránke zodpovedajú platným zákonným ustanoveniam, 

najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ako aj prílohy k účtovným 

dokladom. Takýmito dokladmi sú najmä: 

a) kópia bankového výpisu príjemcu dotácie (ďalej tiež len „príjemca“), ktorá dokumentuje 

príjem a použitie poskytnutej dotácie 

b) kópia faktúry, ktorá musí obsahovať číslo faktúry, názov dodávateľa, IČO, DIČ, názov 

príjemcu, IČO, DIČ, deň vystavenia faktúry, deň splatnosti faktúry, forma úhrady 

faktúry, presné označenie dodávky, množstvo, celková cena dodávky, pečiatka a podpis 



(zálohová faktúra nie je akceptovateľná ako doklad k zúčtovaniu použitia poskytnutej 

dotácie) 

c) kópia výdavkového pokladničného dokladu v zmysle zákona o účtovníctve (netýka sa 

fyzických osôb) 

d) kópia príjmového pokladničného dokladu v zmysle zákona o účtovníctve (netýka sa 

fyzických osôb) 

e) doklady z registračnej pokladne v prípade platby, resp. nákupu v hotovosti 

f) správa o činnosti žiadateľa za rok, v ktorom obdržal dotáciu so zapracovaním 

komplexného písomného vyhodnotenia projektu vrátane fotodokumentácie, 

propagačných materiálov - programy, pozvánky, výstrižky z tlače, propagácia mesta, 

prezenčné listiny a pod.; súčasťou správy o činnosti bude aj informácia o súťažiach (MS, 

ME, celoslovenské, regionálne, okresné), do ktorých sa členovia klubu zapojili; turnaje, 

ktorých sa členovia klubu zúčastnili, ktoré zorganizovali. 

Za správnosť predloženého vyúčtovania zodpovedá štatutárny orgán prijímateľa.  

 

2. Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať poskytovateľa  o  objektívnych 

prekážkach brániacich použitiu dotácie alebo jej časti na účel bližšie špecifikovaný v čl. 2, bod 

1 tejto zmluvy, alebo dodržaniu zmluvných podmienok, či lehôt. Zároveň sa v takomto prípade 

zaväzuje vrátiť nepoužitú dotáciu alebo jej časť poskytovateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa 

zaslania písomného oznámenia o existencii objektívnych prekážok brániacich použitiu dotácie 

alebo jej časti na účel bližšie špecifikovaný v čl. 2, bod 1  tejto zmluvy, alebo  dodržaniu 

zmluvných podmienok, či lehôt. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje dotáciu, použitú v rozpore s účelom bližšie špecifikovaným v čl. 2, bod 1 

tejto zmluvy bezodkladne vrátiť poskytovateľovi, najneskôr však  do  konca  decembra  

príslušného kalendárneho roka. 

4. V prípade, ak prijímateľ nepredloží písomné vyúčtovanie dotácie bližšie špecifikované bode 1 tohto 

článku v lehote uvedenej v bode 1 tohto článku, je povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi 

dotáciu v celom rozsahu. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje pri všetkých aktivitách, na ktoré mu zo strany poskytovateľa bola 

poskytnutá dotácia, prezentovať Mesto Senec ako poskytovateľa dotácie a dbať o šírenie 

dobrého mena Mesta Senec. Prijímateľ je povinný uviesť na propagačných materiáloch 

podporovaného podujatia (pozvánky, plagáty, mediálne výstupy) „Vydané s finančnou 

podporou Mesta Senec“, ako aj zverejniť na podporovanom podujatí text: „Podujatie finančne 

podporuje Mesto Senec“. Prijímateľ je povinný zabezpečiť dokumentáciu podujatia, najmä 

fotografický materiál, CD, DVD nosiče a iné záznamy, ktoré dokumentujú priebeh podujatia 

alebo podporovanej činnosti. 

6. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať použitie dotácie. Na tento účel je prijímateľ povinný 

poskytovateľovi alebo ním povereným osobám na písomné požiadanie bezodkladne  umožniť 

vykonanie fyzickej a účtovnej kontroly použitia dotácie vo svojom sídle a v iných vhodných 

priestoroch, ako aj nahliadnutie do originálov všetkých účtovných dokladov  týkajúcich sa 

použitia dotácie. 

7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať vrátenie dotácie, ak boli pri uzatváraní tejto zmluvy 

poskytnuté nepravdivé údaje od prijímateľa. 

 

 

 

 

 

 Článok 4 

Doba platnosti zmluvy 

 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 

ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle mesta Senec. 

 



Článok 5 

Sankcie 

 

1. Ak prijímateľ nepredloží zúčtovanie dotácie v zmysle čl. 3, bod 1 tejto zmluvy alebo použije 

dotáciu na iný účel, ako bolo určené v čl. 2, bod 1 tejto zmluvy, je povinný bezodkladne po 

plánovanom termíne realizácie projektu, aktivity, najneskôr však do 31. decembra príslušného  

kalendárneho roka, vrátiť dotáciu, resp. alikvotnú čiastku  dotácie  viažucu  sa  k  nezúčtovanej 

výške alebo k výške dotácie použitej na iný účel, na účet poskytovateľa. Zároveň je povinný 

zaplatiť mestu penále vo výške 0,05% z neoprávnene použitej sumy dotácie resp. nezúčtovanej 

dotácie,  a to  za každý  deň  odo  dňa prijatia dotácie príjemcom do vrátenia dotácie na účet 

poskytovateľa, najviac však do výšky poskytnutej sumy. 

2. Vrátenie nevyčerpanej dotácie v hodnote nepresahujúcej 5,- € (slovom: päť euro) sa nepožaduje. 

 
 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, po 

dvoch pre každú zmluvnú stranu. 

2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v 

Slovenskej republike. 

3. Táto zmluva môže byť menená, doplňovaná alebo upravovaná len so vzájomným súhlasom 

zmluvných strán. Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť 

nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v 

tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
 

 

 

 

 

 

V Senci, dňa   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 za poskytovateľa  

za primátor                                                                                                 za prijímateľa 



Príloha č. 9  

 

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE POSKYTNUTEJ MESTOM SENEC V ROKU 20__ 

Oblasť /podčiarknite/:   

a) Športové aktivity 

b) Aktivity detí a mládeže 

c) Výchova a vzdelávanie 

d) Záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity 

e) Podpora cirkvi 

f) Sociálna pomoc a charita 

g) Prorodinné orientované mesto 

h) Zdravotne znevýhodnení 

i) Zdravie a drogová prevencia 

j) Ekológia a životné prostredie 

k) Adaptácia na zmeny klímy 

  

 

 

Príjemca dotácie /  identifikácia žiadateľa/ 

 

 

Výška poskytnutej dotácie Mestom Senec 

 

 

Predmet dotácie /v súlade so zmluvou 

o poskytnutí dotácie/ 

 

 

 

 

Finančné vyhodnotenie projektu v EUR: 

 

Skutočné príjmy Skutočné výdavky: 

 Vlastné príjmy   

 Dotácia od mesta   

 Sponzorské   

 Iné   

Príjmy spolu: Výdavky spolu: 

 

 

 

 

 

 

 

        ............................................ 

         podpis a pečiatka príjemcu 

 

 

 

 



Príloha č. 10 

 

Zúčtovanie dotácie musí obsahovať o dotáciu musí obsahovať v zmysle VZN 

Mesta Senec č. 07/2019 (ďalej „VZN“): 

 

 Cieľovú oblasť v zmysle čl.  4 VZN 

 Zúčtovanie dotácie – tabuľka 

 Vyúčtovanie a rekapituláciu oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovanie  - 

egrant 

 Záverečná správa s vyhodnotením kvalitatívnych i kvantitatívnych ukazovateľov 

 Kópie dokladov (pokladničné bločky – výdavkový doklad, zmluvy – príjmový, 

výdavkový doklad, faktúry – bankové výpisy, zmluvy – bankové výpisy) 

dokumentujúce čerpanie dotácie 

 Originál dokladov musí byť označený textom „Finančné prostriedky boli použité 

k zúčtovaniu dotácie poskytnutej mestom Senec v zmysle zmluvy o dotácii č. 

XXXXXX 

 Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie – fotografie, propagačné materiály, 

programy, pozvánky, výstrižky, linky 

 Propagácia a prezentácia mesta Senec 

 




