
 

 

Určené na: 
3. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, 
dňa 14.2.2019 
K bodu programu č.: ..... 
 
Názov dokumentu: 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta  
predkladá: 
 
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
prednostka Mestského úradu 

vypracované: 
 
Ing. Katarína Gacsayová 
správa majetku mesta  
 

prerokované: 
komisia športu 
komisia kultúry, CR a cirkevných náležitostí 
sociálna komisia 
komisia ÚP a ochrany ŽP 
komisia pre školstvo 

materiál obsahuje: 
dôvodovú správu 
návrh na uznesenie 
 

 
 
Legislatívne východiská: 
 

 
VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta 
 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

32 000 €            na šport 
10 000 €            na kultúru a cestovný ruch 
  1 500 €            na vzdelávanie 
     600 €            na sociálnu oblasť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dôvodová správa k bodu č. ............. 

Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 89 o 
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

 
 
V zmysle VZN číslo 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta článku 9 ods. 8  
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje na základe predloženého odporúčania podľa ods. (6) poskytnutie 
dotácie pre žiadateľa v rozsahu výšky dotácie, podiele spolufinancovania, pomenovania projektu 
alebo činnosti so základným vymedzením účelu a oblasti dotácie. Mestské zastupiteľstvo nie je 
odporúčaním podľa ods. (6) viazané. Schváliť dotácie je možné len do výšky celkovo 
rozpočtovaných prostriedkov na príslušnú oblasť dotácií, pričom žiadatelia môžu byť uspokojení 
len čiastočne. 
V súlade s uvedenou právnou úpravou sa preto predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na 
poskytnutie dotácií z oblasti zdravia, telovýchovy a športu, z oblasti výchovy a vzdelávania, z 
oblasti sociálnej a iných verejnoprospešných služieb, z oblasti kultúry a médií z oblasti cestovného 
ruchu, životného prostredia a propagácie mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v súlade s VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta v celkovej výške 44 100 € z toho 32 000 € na šport, 10 000 € na kultúru, 1 500 € 
na školstvo a 600 € na sociálnu oblasť: 
  
NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 
ŠK Bodva (rekreačný, mot.šp., biliard) na činnosť klubu  

Atletický legion.klub  
na činnosť klubu  
na projekt: letné sústredenie  

ŠK Taekwon-Do &Kickboxing na činnosť klubu  
Voda a život n.o. na činnosť klubu  
TJ Roma na činnosť klubu  
Škoda Fan Club Moldava na činnosť klubu  

Futbalový klub Bodva 
na činnosť klubu  
na projekt: 100. výročie futbalu  

Zápasnícky klub Moldava n/B na činnosť klubu  
MO SRZ Moldava - ryb. zväz na projekt: súťaž v rybolove  
BAFF SA o.z. na činnosť  

Šach Moldava nad Bodvou 
na činnosť  
na projekt: 1. šachový juniáles  

Združenie Bodva E, o.z. na projekt: XXI. Mold.pohár Bodvy  
Horolezecký klub na činnosť klubu  
Spolu za šport   32 000 

 

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 

OV Csemadok Moldava  
na činnosť klubu  
na projekt: Divadelný festival  

ZO Csemadok Budulov na projekt: technické vybavenie  
na činnosť klubu  

ZO Csemadok Moldava na činnosť klubu  
na projekt: Dni Fábryho  

Mediaworks 
na činnosť   
na projekt: propagačné video  

Združenie Bodva E na činnosť   
Združenie Moldava a okolie na činnosť   
Spolu za kultúru  10 000 

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 
ZMRS- Spojená cirkevná škola na činnosť  

Zväz reform. kresť. mládeže 
na projekt: Dni Szepsi Laczkó Máté  
na činnosť  

Spolu za cirkev  



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7.  v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
V Moldave nad Bodvou, dňa  

 
 

JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
               primátor mesta 

 
 

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 
Voda a život n.o. na projekt: Deň zeme  
MO SRZ Moldava - ryb. zväz na činnosť  
Spolu za životné prostredie  

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 
12 Bercsényi M. cscs.- Skauti na projekt: letný tábor  
Združenie Moldava a okolie na projekt: mobilná univerzita  
Spolu za školstvo 1 500 

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 
ZO Slov.zväzu zdrav. postihnutích na činnosť  
Spolu za sociálnu oblasť 600 


