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Správa  hlavného kontrolóra k podaným žiadostiam na poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce Dolné Srnie pre rok 2020 

 

Na obecný úrad v Dolnom Srní boli podané  tri žiadosti na poskytnutie dotácie  z rozpočtu 

obce Dolné Srnie pre rok 2020  a jedna žiadosť o finančný príspevok na činnosť.  

 

31.10.2019   - Žiadosť o dotáciu pre O.Z. Záhradné tvory so sídlom Dolné Srnie 376, 916 41,   

    IČO:  50626191, výška dotácie 2 300,- EUR 

11.11.2019 – Žiadosť o dotáciu pre O.Z. Športový klub Dolné Srnie so sídlom Dolné Srnie   

       916 41, IČO: 37920570, výška dotácie 6 000,- EUR 

15.11.2019 -  Žiadosť o dotáciu pre O.Z. Združenie ECAV Považského seniorátu  so sídlom  

           Dolné Srnie 108, 916 41, IČO: 36124885, výška dotácie 1 500,- EUR 

30.10.2019 – Žiadosť o finančný príspevok na činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska  

          v Dolnom Srní na rok 2020, žiadaná čiastka 500,- EUR. 

 

Všetky žiadosti boli predložené v zmysle článku 5 ods.3)  platného  VZN č.1/2017 

o poskytovaní  dotácií z rozpočtu obce Dolné Srnie t.j. do 15. novembra.  

Podľa  článku 5  platného  VZN č.1/2017 o poskytovaní  dotácií z rozpočtu obce Dolné Srnie 

sa  žiadosti predkladajú v písomnej podobe na predpísanom tlačive, podpísané oprávnenou 

osobou  s predpísanými prílohami. Tejto požiadavke vyhovujú iba dve z predložených 

žiadostí - Žiadosť o dotáciu pre O.Z. Športový klub Dolné Srnie a Žiadosť o dotáciu pre O.Z. 

Združenie ECAV Považského seniorátu, preto odporúčam na schválenie iba tieto dve žiadosti 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Žiadosti podanej O.Z.  Záhradné tvory  neodporúčam  

vyhovieť, pretože nespĺňa základné požiadavky určené platným VZN č.1/2017.  

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnom Srní na rok 

2020 odporúčam na schválenie.  

 

v Dolnom Srní 18.11.2019     Ing. Katarína Kráľová, Ph.D. 

         hlavný kontrolór 


