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Návrh na uznesenie 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s Článkom IX. Všeobecne 
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 „O poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“ a zverejnenej Výzvy predsedu PSK na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 
 

A. m e n í     
 
uznesenie č. 633/2021 zo dňa 15.2.2021 

 
vypúšťa sa v čl. III Podmienky výzvy Termín schválenia dotácie text máj 2021 
 

Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 

Celková suma alokácie pre Výzvu  
Predsedu spolu: 

320 000,00 eur 

Termín realizácie podporenej činnosti 01.01.2021 – 31.10.2021 

Termín na predloženie žiadosti 15.01.2021 – 28.02.2021 

Min. výška dotácie na jednu žiadosť 1 000,00 eur 

Max. výška dotácie na jednu žiadosť 
10 000,00 eur (avšak maximálne 80 % 
z celkového rozpočtu) 

Spolufinancovanie podporenej činnosti 20 % zo schválenej dotácie 

Spôsob financovania systém refundácie 

Termín schválenia dotácie máj 2021 

 

 

 a nahrádza sa v čl. III Podmienky výzvy Termín schválenia dotácie text august 2021 
 

Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 

Celková suma alokácie pre Výzvu  
Predsedu spolu: 

320 000,00 eur 

Termín realizácie podporenej činnosti 01.01.2021 – 31.10.2021 

Termín na predloženie žiadosti 15.01.2021 – 28.02.2021 

Min. výška dotácie na jednu žiadosť 1 000,00 eur 

Max. výška dotácie na jednu žiadosť 
10 000,00 eur (avšak maximálne 80 % 
z celkového rozpočtu) 

Spolufinancovanie podporenej činnosti 20 % zo schválenej dotácie 

Spôsob financovania systém refundácie 

Termín schválenia dotácie august 2021 

  



Dôvodová správa 
 

Návrh na zmenu Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení vyplýva z nasledujúcich dôvodov: 

1. Nízkej dotácie na jednotlivé projekty ako boli požadované žiadateľmi a z tohto dôvodu 
žiadatelia, ktorým bola pridelená dotácia odstúpili od návrhu na uzatvorenie zmluvy. 

2. Nerozdelené finančné prostriedky sa môžu prerozdeliť ostatným žiadateľom. 


