
   

 § 8 

Prerokovanie žiadostí a uzavretie zmlúv o poskytnutí dotácie 

1) Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa písm. b) a c) ods. 1) § 4 tohto VZN prerokujú komisie 
mestského zastupiteľstva - Komisia školstva, mládeže a športu, Komisia sociálnych vecí 
a rodiny a Komisia kultúry podľa príslušnosti, Komisia životného prostredia a verejného 
poriadku. 

2) Pri prerokovaní žiadostí komisia:  

• posudzuje projektové zámery podľa kritérií jednotlivých oblastí, uvedených v § 7 
tohto VZN, 

• zohľadňuje výšku spolufinancovania z vlastných resp. iných zdrojov okrem 
požadovanej výšky dotácie od mesta, 

• zohľadňuje prínos predkladaného projektového zámeru pre rozvoj života v meste 
Michalovce. 

3) Po prerokovaní a vyhodnotení žiadostí príslušná komisia mestského zastupiteľstva zaujme  
písomné stanovisko a odovzdá ho príslušnému odboru mestského úradu, ktorý predloží   
návrh o poskytnutí dotácií pre jednotlivých žiadateľov za účelom rozhodnutia príslušného 
orgánu podľa  ods. 2) § 5 tohto VZN. 

4) Na základe uznesenia MsZ resp. rozhodnutia primátora mesta o poskytnutí  dotácie 
jednotlivým žiadateľom podľa ods. 2) § 5 tohto VZN príslušný odbor spracuje zmluvy 
o poskytnutí dotácie a predloží ich na podpis primátorovi mesta a žiadateľovi. 

5) Na základe uzavretej zmluvy zabezpečia príslušné odbory mestského úradu prevod 
stanovenej finančnej čiastky na účet prijímateľa dotácie a následne kontrolu 
hospodárneho, efektívneho a účinného spôsobu využitia poukázaných finančných 
prostriedkov.  

6) V prípade, ak sa následnou  kontrolou zistí,  že v žiadosti boli uvedené  nepravdivé údaje, 
je žiadateľ povinný dotáciu vrátiť na účet mesta Michalovce.  

7) Orgán mesta, ktorý dotáciu schválil, môže v odôvodnených prípadoch  na základe žiadosti 
subjektu, ktorému bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta, schváliť zmenu účelu resp. 
termínu jej využitia v súlade s ods. 1) § 9. Táto skutočnosť musí byť doložená dodatkom  k 
uzavretej zmluve. 

§ 9 

Zúčtovanie dotácie  

1) Prijímatelia dotácie podľa písm. a) a  b) ods. 1) § 4 sú povinní predložiť zúčtovanie 
poskytnutej dotácie najneskôr do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roku, 
prijímatelia dotácie podľa písm. c) ods. 1) § 4 sú povinní predložiť zúčtovanie 
poskytnutej dotácie do 30 kalendárnych dní od ukončenia aktivít, najneskôr do 15. 
januára nasledujúceho kalendárneho roku. 

2) Zúčtovanie poskytnutej dotácie musí byť predložené na predpísanom formulári 
zúčtovania, všetky predložené účtovné doklady musia byť v súlade s platným zákonom o 
účtovníctve a súvisiacich predpisov.  

3) Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet mesta, z ktorého boli 
poskytnuté, do 5 pracovných dní odo dňa zúčtovania podľa ods. 1) § 9. 

4) Vrátenie nevyčerpanej dotácie v hodnote 5 € a nižšej sa nepožaduje.  


