M e s t o TURZOVKA
Úsek ekonomický a správy majetku mesta
___________________________________________________________________________
Žiadatelia o dotáciu z rozpočtu Mesta Turzovka na rok 2018

VEC:
Usmernenie pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtu Mesta Turzovka na rok 2018
V našom meste pracuje množstvo organizácii, spolkov, či združení, ktoré reprezentujú
mesto, región Kysuce a Slovensko v rôznych oblastiach kultúrneho, športového, či
spoločenského života. Samospráva mesta plánuje na základe platného VZN o poskytnutí
dotácií právnickým a fyzickým osobám a na základe §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, podporiť ich
činnosť finančnou dotáciou z rozpočtu mesta.
§7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov:
„právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú
služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne
záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných
alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Mestské časti Bratislavy a
Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta.“

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť organizácie, občianske združenia a spolky z rôznych oblastí
života najmä z oblasti športu, vzdelávania, sociálnej oblasti, oblasti kultúry, ktoré majú sídlo
alebo trvalý pobyt na území mesta.
Žiadosti sa podávajú Mestu Turzovka prostredníctvom podateľne mestského úradu alebo
poštou v termíne do 20. novembra 2017 na adresu: Mestský úrad, Stred 178, 023 54
Turzovka.
Tlačivo – žiadosť o poskytnutie dotácie – je dostupné na podateľni MsÚ Turzovka a je
zverejnené na web stránke mesta.
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