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Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 207/2019 a Uznesením z XV. Zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach zo dňa 28.02.2022 číslo 267 k bodu Humanitárna pomoc Mesta 
Michalovce v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine 

 
 
 

vyhlasuje 
 

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z transparentného 
účtu na pomoc ľuďom postihnutých vojnou 

 
 
 

 
Účelom poskytnutia finančných prostriedkov je podpora projektov zameraných na pomoc 
ľuďom postihnutých vojnou na Ukrajine. 
 
 

 
Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 15 029 € výhradne vo 
forme bežných výdavkov.  
 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:   14.09.2022 

Dátum uzavretia výzvy: 
(lehota na predkladanie žiadostí) 

30.09.2022 

 

MESTO MICHALOVCE 

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 

1. Účel poskytnutia finančných prostriedkov  

  
 

2. Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu 

  
 

3. Časový harmonogram výzvy 

  
 

http://www.michalovce.sk/
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Oprávnené aktivity musia byť zamerané na priamu pomoc ľuďom postihnutých vojnou na 
Ukrajine. 
 

Oprávnené výdavky sú z hľadiska výšky a opodstatnenosti bežné výdavky, vynaložené na 
riešenie projektu v súlade s dotačnou zmluvou, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov, 
ako sú účtovné doklady, výpisy z účtov a inou sprievodnou dokumentáciou jednoznačne 
preukazujúcou účel použitia. 
 
Oprávnené výdavky môžu byť preplatené len jedenkrát, t.j. nesmú sa prekrývať s oprávnenými 
výdavkami hradenými z vlastných finančných zdrojov príjemcu alebo z iných zdrojov 
financovania. 
 

Oprávneným obdobím pre vznik bežných výdavkov je obdobie odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie do 20.12.2022, počas ktorého musí výdavok skutočne 
vzniknúť a byť hradený príjemcom. 
 
Termín na predloženie vyúčtovania finančných prostriedkov je do 27.12. 2022. 
 
Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky. 
 

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty zverejnené v Uznesení z XV. Zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach zo dňa 28.02. 2022 číslo 267 k bodu Humanitárna 
pomoc Mesta Michalovce v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine: 

- Červený kríž 
- charitatívne organizácie registrované na Slovensku, ktoré sú zapojené do pomoci 

ľuďom postihnutých vojnou na Ukrajine 
 

Žiadosť a jej povinné prílohy musia byť úplné a vyplnené vo všetkých častiach presne, 
jednoznačne, zrozumiteľne, žiadosť musí byť podpísaná štatutárom žiadateľa a spolu 

4. Oprávnené aktivity a cieľová skupina 

  
 

5. Oprávnené výdavky 

  
 

6. Oprávnené obdobie pre vznik výdavkov a oprávnené miesto realizácie projektu 

  
 

7. Oprávnení žiadatelia 

  
 

8. Spôsob predkladania žiadostí 

  
 

http://www.michalovce.sk/
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s prílohami doručená resp. odoslaná Mestu Michalovce najneskôr v deň uzavretia výzvy. 
Žiadosť a jej prílohy môžu byť doručené nasledovne: 

• osobne na podateľňu Mestského úradu č. d. 106 Mestský úrad, Námestie 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, alebo  

• zaslané elektronicky prostredníctvom schránky ÚPVS, žiadosť musí byť podpísaná KEP, 
alebo 

• poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce. V 
prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky. 

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať na e-mailovú adresu: 
petra.sulicova@msumi.sk 
 
Odporúčame žiadateľom, aby do uzávierky výzvy sledovali webové sídlo Mesta Michalovce – 
www.michalovce.sk, na ktorom budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie 
súvisiace s vyhlásenou výzvou. 

Finančné prostriedky možno poskytnúť len na základe žiadosti,  ktorá  bola predložená podľa 
časti 8 tejto výzvy a spĺňa podmienky oprávnenosti 4, 5, 6, 7 tejto výzvy.  
 
Na poskytnutie finančných prostriedkov nie je právny nárok. 
 
Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť, v opačnom prípade 
budú zamietnuté všetky jeho žiadosti. 
 
Finančné prostriedky sa poskytnú vo forme bezhotovostného prevodu jednorazovo na 
bankový účet žiadateľa po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej 
medzi Mestom Michalovce a úspešným žiadateľom. 
 

 
Formulár žiadosti a prílohy sú zverejnené na: www.michalovce.sk.  
 
Povinné prílohy: 
 

1. Potvrdenie o vyrovnaní záväzkov voči mestu k termínu podania žiadosti v príslušnom 
kalendárnom roku – čestné vyhlásenie žiadateľa. 

2. Kópia potvrdenia o zriadení účtu, na ktorý má byť dotácia poukázaná. 

 

9. Kontakty na účely konzultácií a komunikáciu 

  
 

10. Podmienky poskytnutia dotácie  

  
 

11. Prílohy k výzve zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa  
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