Príloha č. 3
k VZN č.131/2012
Komisia ......................................................................................................................................... pri MsZ v Prievidzi
na zasadnutí dňa ............................. vykonala

Posúdenie oprávnenosti predloženej žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza
Názov žiadateľa: ........................................................................................................
Tabuľka A)
Odpoveď vyznačí zapisovateľ komisie pri MsZ zaškrtnutím príslušného políčka.
Posúdenie oprávnenosti predloženej žiadosti

1. Je žiadateľ oprávneným žiadateľom?
2. Vzťahuje sa žiadosť jednoznačne na úlohy vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja mesta ako je stanovené vo
VZN č. 131/2012 (všeobecne prospešné účely a služby)?
3. Má žiadateľ vyrovnané záväzky voči mestu a riadne a včas
vyúčtoval predchádzajúcu dotáciu poskytnutú mestom
Prievidza podľa podmienok uzavretej zmluvy?
4. Obsahovala a spĺňala písomná žiadosť žiadateľa všetky
náležitosti?
a. Bolo v žiadosti presné označenie žiadateľa vrátane uvedenia
sídla alebo trvalého pobytu? Boli vyznačené identifikačné
údaje žiadateľa?
b. Bol priložený v čase podania žiadosti platný doklad o vzniku
alebo registrácii právnickej osoby (fyzickej osoby –
podnikateľa), alebo notárska zápisnica osvedčujúca splnenie
podmienok pre zápis do registra prijímateľov podielu
zaplatenej dane z príjmu v príslušnom kalendárnom roku?
c. Bol priložený doklad preukazujúci oprávnenosť osoby
(štatutára) konať v mene organizácie, ak nevyplývala priamo
z dokladu o vzniku alebo registrácii právnickej osoby, alebo
notárska zápisnica osvedčujúca splnenie podmienok pre
zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane z
príjmu v príslušnom kalendárnom roku?

V súvislosti
s ustanovením
VZN č. 131/2012
§1
§ 2, ods. 2, 3
§ 5, ods. 1 h)
§ 6 ods. 3
§ 5, ods. 1
§ 5, ods. 1 a)

§ 5, ods. 1 b)
(§ 5, ods. 4)

§ 5, ods. 1 c)
(§ 5, ods. 4)

d. Bol podrobne uvedený účel, na ktorý žiadateľ žiada
poskytnúť finančné prostriedky?

§ 5, ods. 1 d)

e. Boli uvedené údaje o výške predpokladaných nákladov
spojených s realizáciou zámeru a požadovanú výšku
finančných prostriedkov?

§ 5, ods. 1 e)

f. Bola uvedená účasť ďalších subjektov na financovaní
aktivity, prípadne podiel vlastných finančných prostriedkov?

§ 5, ods. 1 f)

g. Bola v žiadosti uvedená forma prezentácie mesta pri
poskytnutí finančných prostriedkov?

§ 5, ods. 1 g)

h. Bolo súčasťou žiadosti podpísané čestné prehlásenie
žiadateľa na príslušnom formulári?

§ 5, ods. 1 h)

áno

nie

Kritériá pre posudzovanie predloženej žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta
Názov žiadateľa: ........................................................................................................
Tabuľka B)
Každý člen komisie, ktorý sa zúčastňuje posudzovania predloženej žiadosti, pridelí pre jednotlivé kritériá body podľa
určeného rozpätia hodnotenia.
Meno a priezvisko členov komisie MsZ:
č.1 ...............................................................................

č. 7 ...............................................................................

č.2 ...............................................................................

č. 8 ...............................................................................

č.3 ..............................................................................

č. 9 ...............................................................................

č.4 ..............................................................................

č. 10 ..............................................................................

č.5 ..............................................................................

č. 11 ..............................................................................

č.6 ..............................................................................
Skóre bodového hodnotenia: 5b = výborný, 4b = veľmi dobrý, 3b = dobrý, 2b = dostatočný, 1b = nedostatočný
Kritériá pre posudzovanie žiadostí o dotáciu z
rozpočtu mesta

Rozpätie
hodnotenia

1. Kvalita spracovania žiadosti o dotáciu
a komplexnosť poskytnutých informácií potrebných
pre jej posúdenie

0-5b

2. Prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného popisu
účelu dotácie

0–5b

3. Súlad účelu dotácie s cieľmi komisie mestského
zastupiteľstva, ktoré boli zverejnené na príslušný rok
na webovej stránke mesta
4. Hospodárnosť, efektivita a účelnosť využitia
požadovaných finančných prostriedkov podľa popisu
druhu výdavkov, na ktoré má byť dotácia použitá
5. Deklarované zabezpečenia spolufinancovania
z vlastných a iných zdrojov a nevyhnutnosť
poskytnutia dotácie pre realizáciu
6.Uskutočniteľnosť podľa informácií v opise aktivít
na dosiahnutie účelu dotácie a informácií
o zabezpečení financovania
7. Inovatívnosť, využitie nových myšlienok, metód
a postupov pri realizácii aktivít, zameranie na
riešenie aktuálnych problémov

Bodové hodnotenie členov komisie

Súčet

č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6. č.7 č.8 č.9 č.10 č.11

0–5b

0–5b

0–5b

0–5b

0–5b

Počet pridelených bodov posudzovanej žiadosti spolu:

Komisia ................................................................................................ pri MsZ v Prievidzi odporučila – neodporučila*
dotáciu na schválenie primátorovi mesta vo výške: ......................................
Zapísal: ..................................................

Overil - predseda komisie MsZ: ................................................

Tabuľku A) a B) spracuje zapisovateľ komisie MsZ ku každej predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie prerokovanej
na zasadnutí komisie pri MsZ a založí do spisu k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta.
*

Nehodiace sa preškrtnúť

