Pravidlá pri poskytovaní finančných prostriedkov na realizáciu
aktivít v oblasti kultúry a športu na území mesta Myjavy
Čl. I.
Predmet úpravy
Týmito pravidlami sa upravuje postup a podmienky poskytovania finančných
prostriedkov fyzickým osobám - nepodnikateľom za účelom podpory všeobecne
prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov pri
príprave a realizácii aktivít v oblasti kultúry a športu ( ďalej len príspevok ) na území
mesta Myjavy.
Čl. II.
Všeobecné ustanovenia
1. Mesto Myjava poskytuje finančné prostriedky v súlade s čl. I. , ktoré sa
vyplatia oprávnenej osobe po splnení podmienok uvedených v čl. III. týchto
pravidiel.
2. Finančné prostriedky v súlade s čl. I. a ich výška musia byť schválené v rámci
rozpočtu Mesta Myjava uznesením mestského zastupiteľstva vždy na
príslušný kalendárny rok.
Čl. III.
Podmienky poskytovania príspevku
1. Príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti ( príloha č. 1 ) – „
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov“ podanej do podateľne
mestského úradu Myjava :
• pre rok 2018 do 30.4.2018
• v nasledujúcom období vždy do 28.2.
2. Pri rozhodovaní o výške príspevku sa prihliada predovšetkým na význam
realizovaných činností daným žiadateľom pre mesto, k finančnej náročnosti
realizovaných činností a k účelnosti príspevku, ako i dodržiavania článku 3
ods. 6 týchto pravidiel.
3. Žiadateľ príspevku má trvalý pobyt v meste Myjava.
4. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. Žiadateľ je povinný mať
vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Myjava.
5. Finančný príspevok je doplnkový zdrojom a nie je možné z neho vykryť celú
činnosť žiadateľa.

6. Poskytnutý príspevok podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.
Žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný ho zúčtovať do 30 dní
po jeho vyčerpaní, najneskôr však do 31.12.príslušného roku. Písomnú
správu o použití príspevku predloží žiadateľ do podateľne mestského úradu
Myjava ( príloha č. 2 – Zúčtovanie ).
7. Ak nepríde k realizácii predmetného zámeru alebo žiadateľ poruší tieto
pravidlá , príspevok je povinný v plnej výške vrátiť do 30 dní od zistenia
skutočností
8. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia §
31 zákona 523/2004 Z.z. v z.n.p.
Čl. IV.
Príspevky na kultúru
1. Pri poskytovaní príspevku sú podporované podujatia a činnosti usporiadané
alebo realizované len na území mesta. Môže byť podporená aj len jedna
z predložených žiadostí.
2. Poskytovaný príspevok v súlade so žiadosťou môže byť účelovo viazaný
formou vybranej položky rozpočtu .
3. V prípade, že komisia neodporučí v kalendárnom roku podporiť žiadnu
z písomných žiadostí, môže odporučiť primátorovi mesta podporu vybraného
podujatia zo schváleného plánu kultúrnych a športových podujatí mesta
Myjava v danom roku alebo aktivity v kultúrnej oblasti neziskových organizácii
a Zariadenia sociálnych služieb Nezábudka.
Čl. V.
Príspevky na šport
1. V oblasti športu budú na základe predložených žiadosti prednostne
podporované najmä:
- cestovné výdavky prípadne výdavky na ubytovanie pre športovca
v prípade reprezentácie v zahraničí na významnom športovom podujatí
- výdavky na priamu športovú činnosť športovca (nákup pomôcok,
športového náradia, športových odevov a iné)
- výdavky na regeneráciu športovca
- Štartovné na podujatia
- Iné výdavky spojené so športovou činnosťou
2. Komisia športu pri podpore zohľadní najmä úroveň podujatia na ktorom sa
športovec zúčastňuje, finančnú náročnosť športu, pravidelnosť účasti na
športových podujatiach a organizovanosť športovca v športových kluboch ,
oddieloch a zväzoch.

Čl. VI.
Schvaľovanie finančných prostriedkov
1. Poskytovanie príspevku za účelom podpory aktivít v oblasti kultúry a športu
navrhuje a schvaľuje príslušná komisia ( kultúry resp. športu ) do 30 dní odo
dňa uzávierky žiadostí.
2. Schválené finančné prostriedky budú žiadateľovi poskytnuté na základe
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku .

.................................................
Pavel Halabrín, primátor mesta

