OBEC PEČEŇADY
OBECNÝ ÚRAD
922 07 PEČEŇADY Č. 93

Výzva na dotácie pre rok 2019.
Informácia o spôsobe prijímania žiadostí a poskytnutia dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom.
Obec Pečeňady v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Pečeňady, ktorým sa určuje
spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
č.1/2014 a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva Pečeňady č. 14/12/2018 zo dňa 20.12.2018
oznamuje, že dotácie na rok 2019 sa poskytujú pre nasledovné východiskové okruhy, oblasti
a podmienky:
Oblasť § 8 bod č. 1 VZN č.1/2014 zameraná na:
- telovýchova a šport, deti a mládež
- výkonnostná úroveň a dosiahnuté výsledky
- spolupráca s obcou Pečeňady pri zabezpečení rozvoja telovýchovy a športu na jej území
- stav a charakter členskej základne
- predpokladaný prínos a forma uskutočnenia projektu
- rozvíjanie a skvalitnenie telovýchovno-športových podujatí na území obce Pečeňady
- reprezentácia obce Pečeňady
Oblasť § 8 bod č. 4 VZN č.1/2014 zameraná na:
- ekológia a environmentalistika, ochrana životného prostredia, zachovanie a obnova genofondu
zveri v katastri obce Pečeňady a oblasť starostlivosti o zver v danom území
- zlepšovanie životného prostredia na území obce Pečeňady
- ochrana prírody a prírodných hodnôt na území obce Pečeňady - podpora aktivít združení
v oblasti skrášľovania životného prostredia, zachovanie a obnova genofondu zveri v katastri
obce Pečeňady a oblasť starostlivosti o zver v danom území
Oblasť § 8 bod č. 8 VZN č.1/2014 zameraná na:
- investície verejnoprospešného charakteru za účelom udržania kvality života zabezpečenia
potrieb pre starých, chorých a nevládnych občanov do oblasti sociálnej starostlivosti o týchto
občanov
Obecné zastupiteľstvo obce Pečeňady schválilo v rozpočte obce na rok 2019 rozdelenie finančných
prostriedkov na dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na:
 oblasť č.1:
 oblasť č.4:
 oblasť č.8:

36.450,- €
9.500,- €
6.500,- €

Náležitosti žiadosti o dotáciu sú uvedené v § 9 VZN č. 1/2014. Žiadosti možno doručiť poštou na
adresu: Obecný úrad Pečeňady č. 93, 922 07 Pečeňady, alebo priamo do podateľne OcÚ, a to
v termíne od 09.01.2019 do 15.02.2019 do 1200 hod. počas stránkových dní.
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