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Názov materiálu: Pridelenie finančných príspevkov a dotácií z grantového programu mesta 

Leopoldov na rok 2016 a vyhodnotenie grantovej pomoci v roku 2015          

Predkladateľ: Ingrid Vidová 

Dátum spracovania: 3.2.2016 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo 

 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu: 

 žiadosti o finančné príspevky na rok 2016 od organizácií, ktoré nemajú IČO 

 žiadosti o dotácie na rok 2016 od  organizácií, ktoré majú IČO,  

 zúčtovanie dotácií za rok 2015 od organizácií, ktoré majú IČO 

 

Informačný základ: hlavný obsah materiálu: 

Komisia kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, dotácií a komunitného plánovania sa 

zaoberala žiadosťami o finančné príspevky v roku 2016 a žiadosťami o dotácie v roku  2016.  

Pri posudzovaní oboch typov žiadostí podľa priloženej prílohy č. 1 členovia komisie brali 

zreteľ na aktivity, ktoré organizácie vyvíjajú na podporu rozvoja mesta a zlepšenie celkovej 

sociálnej atmosféry v meste.  

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Z priloženej prílohy č. 1, vyplýva, že pre organizácie, ktoré nemajú IČO bolo v roku 2015 

schválených 1500 € v rozpočte mesta. Novou organizáciou, ktorá využila možnosť požiadať 

o finančný príspevok na rok 2016  je ,,Mestečanka“ – žiadateľ p. Ing. Pavol Karaba. Ich 

zámerom je využiť finančný príspevok na zakúpenie zvukovej aparatúry, ktorá by sa 

využívala pri rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach  . Vzhľadom ku skutočnosti, že 

v rozpočte mesta je na rok 2016 pre neičové organizácie vyčlenená suma 2.950,- € a celková 

suma žiadateľov vrátane ,, Mestečanky“ je 2.100,- €, kultúrna komisia navrhuje podporiť 

a odsúhlasiť finančné príspevky pre všetky neičové organizácie : pre Oddiel rekreačnej 

telesnej výchovy a športu 200 €, Rehacvičenie 200€ , Joga pre všetkých 150 €, Neregistrovaní 

stolní tenisti 200 €, Skarabeus 750 € a Mestečanka 600 €). 

Príloha č. 1. zahŕňa aj žiadosti o dotácie pre organizácie, ktoré majú IČO. Na rok 2016 bola 

v rozpočte vyčlenená suma 23.700 €. V roku 2016 si podalo žiadosť o finančnú dotáciu deväť 

organizácií. (organizácia Slniečko – detské opatrovateľské centrum si žiadosť na rok 2016 

nepodala z dôvodu zrušenia činnosti).  Členovia kultúrnej komisie sa zhodli sumu 700 € 

prerozdeliť medzi organizácie nasledovne: 250 € navýšia pre Stolnotenisový klub, 100 € pre 

Leopoldovský tenisový klub, 250 € pre Občianske združenie Šanec a 100 € pre Mestský 

telovýchovný klub Leopoldov. Hore uvedeným prerozdelením zostane  zachovaná celková 

suma 23.700,-€ , ktorá je schválená v rozpočte mesta na rok 2016 .  (viď. priložená príloha č. 

1 – finančné čerpanie v členení pre jednotlivé IČO – organizácie). 
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MZ berie na vedomie: 

 

Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2016 v súlade s VZN 

č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov 

nasledovne: 

 

 

Rehabilitačné cvičenie                                                                200,- € 

Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu                              200,-  € 

Joga pre všetkých                     150,-  €  

Neregistrovaní stolní tenisti                 200,-  € 

NS Skarabeus                 750,-  € 

Mestečanka                 600,-  € 

Spolu:                                                                                                           2.100,- € 

                                                                          

 

MZ schvaľuje: 

 

Pridelenie dotácií  z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2016 v súlade s VZN č. 91/2013 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov  nasledovne: 

 

 

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Leopoldov   1.000,- €  

Mestský stolno – tenisový klub Leopoldov              1.750,- € 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska                                                   150,- € 

Leopoldovský tenisový klub LTC                   900,- €  

Nohejbalový klub Leopoldov                  700,- € 

ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov                 1.300,- €    

Leopoldovský jazdecký klub Oklahoma                                                      1.000,- €   

Občianske združenie dôchodcov Šanec                                                       2.900,- €      

Mestský telovýchovný klub Leopoldov                                                     14.000,- €  

Spolu:                                                                                                          23.700,-€     

                                               

 

 

 


