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Návrh  
 

Rozdelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby 
a zväzy z rozpočtu mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno:    Mgr. Danuša Hollá  
Funkcia: oddelenie škôl a školských zariadení 

   Spoločný školský úrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Komisia mládeže, školstva, kultúry  a športu 
dňa 16.04.2012 – odporučené 
MsR dňa 17.04.2012 – odporučené / neodporučené 
 
 
 



 

Na dotácie v oblasti športu prišlo 26 žiadostí  od 22 občianskych združení, športových klubov 
a a zväzov. Celková suma na rozdelenie – 115 000 eur, požiadavky boli 136 877 €. Komisia  
prehodnotila jednotlivé projekty a na základe toho pridelila finančné prostriedky jednotlivým 
OZ vo výške 107 350 € – viď príloha č.1 
 
Na dotácie v oblasti kultúry prišlo 29 žiadostí od 23 občianskych združení a zväzov. Z nich 
boli 2 žiadosti občianskych združení ( Invenio Žitavany a Múzeum historických budov 
Žitavany), ktoré nemajú sídlo v meste a spevácky súbor Kolovrátok nepredložil doklad 
o IČO. V zmysle smernice Mesta Zlaté Moravce o dotáciách komisia školstva, kultúry 
a športu  vyradila Invenio Žitavany. 
Projekt  Múzea historických budov Žitavany, aj napriek tomu, že nemá sídlo v meste, 
odporučila komisia po prehodnotení na pridelenie dotácie z toho dôvodu, že vytvára makety 
historických budov mesta a  tieto sa stanú majetkom mesta.  
Spevácky súbor Kolovrátok už podal žiadosť o zaregistrovanie na MV SR. 
Celková suma na rozdelenie bola 5 000 eur, požadovaná suma oprávnených subjektov bola 
29 311€. Z  tohto dôvodu sa komisia dohodla, že pridelí každému združeniu, zväzu asi 25% 
z požadovanej sumy, potom sa ešte jednotlivé projekty prehodnocovali a komisia celkom 
rozdelila sumu 6 650 €, s tým, že  650 € presunie zo sumy dotácií, ktoré boli pridelené na 
šport – viď príloha č. 2 
 
6 000 eur – zostalo ako rezerva komisie.  
 

Uznesenie č. /2012 
z  14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Rozdelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby a zväzy 
z rozpočtu mesta 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  14. zasadnutí MsZ konanom dňa 
26.04.2011 
p r e r o k o v a l o 
rozdelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby a zväzy 
z rozpočtu mesta 
s ch v a ľ u j e 
dotácie na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby a zväzy z rozpočtu mesta 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                        prednosta mestského úradu 
 
 

 


