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Vec: Žiadost' o poskytnutie dotácie - návrh na uzavretie zmluvy 

Dovoľujeme si Vás informovať o podporených a nepodporených projektoch žiadosti žiadateľa 
Obec Vojany, IČO: 332127 v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2013: 

P. č. Názov projektu 
Ciel' použitia 

Výška dotácie 
Výška Číslo projektu 

dotácie spolufinancovania 

l 
Ili. Vojanský festival príprava a realizácia 

2 000 106 KNM-678/2013/1.1.1 
maďarskej národnostnej kultúry hudobného festivalu 

2 000 106 

Na podporené projekty bola odporučená dotácia v sume 2 000 eur (slovom: dvetisíc eur). 
Podporené projekty postupujú na ďalšie rozhodovanie. 

V záujme zefektívnenia, skvalitnenia a urýchlenia procesu poskytovania dotácií Vás žiadame o 
vytlačenie piatich rovnopisov zmluvy a povinných príloh "štruktúrované rozpočty", ktoré nájdete 
na: http:l/dotacie.vlada.gov.sk/20 13/index.php v časti Prihlásenie existujúceho žiadatel'a. 
Prihlásite sa svojím prihlasovacím menom a heslom, ktoré ste si zvolili pri Vašej registrácii 
žiadosti. 
Pred podpísaním zmluvy Vás žiadame upraviť svoj štruktúrovaný rozpočet dodržaním 
nasledovných podmienok: 

nie je prípustné doplniť rozpočet o nákladovú položku, ktorú neobsahuje projekt, 
nie je prípustné doplniť rozpočet o nákladovú položku, ktorá nebola komisiou schválená, 
nie je prípustné prekročiť strop nákladovej položky uvedenej v rozpočte projektu, prípadne 
upravenej komisiou, 
je prípustné znížiť výšku vybranej schválenej nákladovej položky alebo vypustiť 

nákladovú položku, 
položky uvedené v štruktúrovanom rozpočte budú záväzné pri vyúčtovaní projektu, 
pri spolufinancovaní uvádzať konkrétnu výdavkovú položku (na čo sa pouziJe 
spolufinancovanie a me od koho alebo z akých zdrojov je zabezpečené 
spolufinancovanie ), 
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dôrazne Vás žiadame, aby ste komentár k rozpočtu precízne textovo vypracovali 
a zdôvodnili jednotlivé nákladové položky tak, aby bol zrejmý spôsob, ako sú jednotlivé 
sumy vypočítané. 

Po úprave svojho štruktúrovaného rozpočtu a komentára je potrebné zmeny v elektronickom 
systéme uložiť. V prípade, že upravený štruktúrovaný rozpočet a komentár budú schválené 
oddelením projektovej podpory, budete vyzvaný e-mailom na vytlačenie zmluvy. Ak upravený 
rozpočet a komentár bude mať nedostatky, budete vyzvaný e-mailom na odstránenie týchto 
nedostatkov. 

Vami podpísané a opečiatkované rovnopisy zmluvy spolu s prílohami (nezopnuté alebo inak 
upravované) zašlite obratom na Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 
najn~skôr d{) 30 pracovných dní odo dň:;~ doručenia tohto návrhu. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak uvedenú zmluvu v stanovenej lehote nepošlete, návrh 
zmluvy v zmysle § 43 b ods. l písm. a) zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov zaniká. 

V prípade akýchkol'vek otázok prosíme kontaktujte: L. Šrárnková, tajomník komisie, e-mail: 
lydia.sramkova@vlada. go v .sk. 

S pozdravom 

hDr. László A. Nagy 
splnomocnenec vlády 
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