
 

 

Dôvodová správa 

 
 

 

 Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre 

rok 2017 bola spracovaná v súlade s VZN PSK č. xx/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja.  

 

Výzva obsahuje samotnú charakteristiku výzvy na poskytovanie dotácií z vlastných príjmov 

PSK pre rok 2017, popis a členenie programov, v rámci ktorých budú žiadatelia predkladať žiadosti 

o poskytnutie dotácie, ciele, cieľovú skupinu, charakteristiku podprogramov ako aj okruh oprávnených 

žiadateľov. 

 

Vyhlasovateľom výzvy je Prešovský samosprávny kraj s alokáciou účelovo určených 

finančných prostriedkov pre túto výzvu v objeme 330 000,00 eur, z toho 30 000,00 eur je určených pre 

Program 1, podprogram 1.4. (rozhodovanie o pridelení/nepridelení dotácie pre žiadateľa je výlučne 

v kompetencii Zastupiteľstva PSK). Podiel rozdelenia alokácie pre poslancov Zastupiteľstva PSK 

a pre predsedu bude určený pri schvaľovaní výzvy v čase prerokovania materiálu v Zastupiteľstve 

PSK.   

 

V časti IV. Výzvy je uvedený postup ako sa žiadosť o dotáciu predkladá, predpísané formuláre 

a prílohy žiadostí,  spôsob a adresy na doručovanie žiadostí. Výzva obsahuje aj popis posudzovania 

žiadostí o poskytnutie dotácií, vyhotovenia zmluvy o poskytnutí dotácie, spôsob vyúčtovania 

podporenej činnosti, ktoré predkladá prijímateľ dotácie s uvedením príkladu a kontakty na 

poskytovanie informácií o Výzve podľa programov.   

 

 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 je zameraná na podporu 

financovania projektov, ktoré budú realizované v rámci dvoch programov a to program „ŠPORT“ a 

program „KULTÚRA“. Oproti predchádzajúcim rokom výzva neobsahuje program sociálneho 

zabezpečenia, avšak okruh žiadateľov za oblasť sociálneho zabezpečenia ako právnická osoba sa môže 

uchádzať o poskytnutie dotácie v rámci navrhovaných programov 1 a 2, ak spĺňa podmienky, ktoré sú 

vo výzve, programe a podprograme uvedené. 

 

 V súlade s VZN PSK č. xx/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

a v nadväznosti na účelové určenie finančných prostriedkov vyčlenených pre uvedené VZN v rámci 

schváleného rozpočtu PSK je Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 

predložená na prerokovanie a schválenie Zastupiteľstvu PSK. 

  

Materiál bol prerokovaný v komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja 

a následne vo finančnej komisii zriadenej pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia č. 28/FK/2017 

z 31.01.2017. 

 

  

 


