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Názov materiálu: Pridelenie finančných príspevkov a dotácií z grantového 

programu mesta Leopoldov na rok 2018 a vyhodnotenie grantovej pomoci 

v roku 2017 

 

Predkladateľ: Ingrid Vidová 

 

Dátum spracovania:  7.2.2018 

 

Určenie pre orgán  mesta: Mestské zastupiteľstvo 

__________________________________________________________ 

 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu: 

 

 žiadosti o finančné príspevky na rok 2018  od organizácií, ktoré nemajú 

IČO 

 žiadosti o dotácie na rok 2018 od organizácií, ktoré majú IČO 

 zúčtovanie dotácií za rok 2017 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 2018 

a žiadosťami o dotácie v roku 2018. Pri posudzovaní oboch typov žiadostí 

členovia komisie brali zreteľ na aktivity, ktoré organizácie vyvíjajú na podporu 

rozvoja mesta a  oživenie kultúrneho , spoločenského a športového života. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

 

Z priloženej prílohy č. 1, ktorá je súčasťou obsahového materiálu vyplýva, že na 

rok 2018  požiadalo o finančný príspevok sedem organizácií, ktoré nemajú 

IČO. Ide o nasledovné organizácie : 

 

 p. Terézia Kalická – Rehacvičenie – oblasť telesná kultúra a šport – 

rehabilitačné cvičenie pre ženy a deti – prenájom telocvične 

 

 p. Eleonóra Krajčovičová  - Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu 

- oblasť telesná výchova a šport, ktorá ponúka pravidelné cvičenie pre 

ženy – prenájom telocvične 

 

 p. František Filip – Joga – oblasť telesná kultúra a šport – prenájom 

telocvične 
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 p. Mgr. Ladislav Piovarči – Neregistrovaní stolní tenisti – za oblasť 

športové aktivity -  úhrada športovej haly diplomy, medaile, občerstvenie 

na turnaje, loptičky, papier, perá) 

 

 p. Ing. Kristína Bajtalová – NS Skarabeus – za oblasť aktivity mládeže, 

šport – prenájom zariadení, nákup vybavenia, materiál na súťaženie 

občerstvenie na podujatia, ceny pre účastníkov, réžia. 

 

 p. Martin Majtán – Voľno – časové centrum pre širokú verejnosť – za 

oblasť vzdelávanie, záujmová a umelecká činnosť s cieľom vytvoriť 

podmienky k týmto aktivitám pre širokú verejnosť. Organizovať 

prednášky, workshopy a občianske diskusie, možnosť pobavenia sa pri 

spoločenských hrách, oddýchnuť si pri dobrej knihe v príjemnom 

prostredí v klube pod 60. bytovou jednotkou na ulici 1. Mája 105. Zvýšiť 

informovanosť obyvateľov o súčasnom dianí, vyhotovovať fotografie 

a audiovizuálne záznamy z podujatí a akcií v meste. Publikovanie článkov 

a audiovizálnych záznamov. (fotoaparát, mikrofón, notebook) 

 

 Spoločenstvo L ´múry – Monika Moravanská, formácia členov 

spoločenstva a aktivity pre deti a mládež, cieľ: rozvíjať talent, ukázať 

životné hodnoty a ciele, budovať pozitívne duchovné hodnoty, zamerané 

na mládež. Žiadosť o finančný príspevok je na akcie : piatky pre mládež, 

detské stredy, Chvály – vždy prvá nedeľa v mesiaci, víkendové akcie 

spoločenstva, rozlúčka so školským rokom, letný tábor pre deti, vianočný 

koncert, oslava všetkých svätých.     

 

 

Na rok 2018 je v rozpočte pre organizácie, ktoré nemajú IČO vyčlenená suma 

3.200,- Eur (položka 13.6.2. záujmové organizácie). Kultúrna komisia navrhuje 

prerozdeliť finančné prostriedky tak, ako je uvedené v priloženej prílohe č. 1.   

 

Príloha č. 2 zahŕňa aj štrnásť organizácií, ktoré majú IČO a požiadali si v roku 

2018 o dotáciu. Aj tu pri posudzovaní žiadostí komisia brala ohľad na činnosti, 

ktorými organizácie pomáhajú rozvíjať spoločenský, kultúrny a športový život 

v našom meste. Ide o tieto organizácie:  

 

 Rímskokatolícka cirkev farnosť Leopoldov -  p. PaedDr. Mgr. Patrik 

Bacigál za oblasť aktivity mládeže a vzdelávanie. Žiadosť o dotáciu je na: 

Púť do Mariánky, Víkendové akcie pre mládež, Letný tábor Oáza, Noc 

kostolov,kancelárskepotreby,strava   

 

 Mestský stolno-tenisový klub – p. Mgr. Radomír Pikna – za oblasť 

športové aktivity, aktivity mládeže. Žiadosť o dotáciu je na: úhradu 
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štartovného, registrácie, súťaže, prestupy, rakety, loptičky, dresy, 

počítadlá, pingpongový stôl, hygienické potreby, čistiace prostriedky, 

webová stránka.  

 

 Únia nevidiacich a slabozrakých  - p. Sobotová za oblasť záujmová 

umelecká činnosť a kultúrne aktivity. Žiadosť o dotáciu je na: vianočné 

posedenie 

 

 Leopoldovský tenisový klub LTC – p. Martin Krajčovič za oblasť 

športové aktivity. Žiadosť o dotáciu je na: tréningový proces a lopty, 

oprava a údržba kurtov, antuka, poplatky 

 

 Nohejbalový klub Leopoldov – p. Dušan Slovák za oblasť športové 

aktivity. Žiadosť je na: prenájom haly, prenájom tenisových kurtov, nákup 

športových potrieb, ostatné.  

 

 ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Leopoldov – p. Zdenka 

Karabová za oblasť zdravotne postihnutí. Žiadosť je na: rekondično – 

liečebný pobyt, Deň zdravia, kultúrne a poznávacie podujatia  

 

 Leopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma – p. Pavol Galbička za oblasť 

športové aktivity a aktivity mládeže. 

 

 Občianske združenie dôchodcov ŠANEC – p. Michal Adamkovič – za 

oblasť kultúrnych aktivít pre dôchodcov. Žiadosť je na:  spoločenské 

stretnutia, zájazdy, divadelné predstavenia. 

 

 Mestský telovýchovný klub MTK – p. Martin Kalický a p. Mgr. Krilek 

za oblasť športové aktivity a aktivity mládeže. Žiadosť je na: doprava 

hráčov na zápasy, nákup športovej výstroje, poplatky futbalovému zväzu, 

údržba ihriska, občerstvenie pre hráčov, prenájom hracej plochy, ostatné 

poplatky a poplatok za odbornú prípravu. 

 

 ZO Štrkovka – p. PhDr. Roland Osvald a p. Ing. Oliver Šiatkovský za 

oblasť ekológia a životné prostredie.  Organizácia má záujem a snahu 

zveľadiť a skrášliť životné prostredie opravou a spevnením prístupovej 

cesty z mesta Leopoldov do rekreačnej oblasti, kde svoj voľný čas 

využíva široká verejnosť na šport, rybárčenie, vychádzky. Žiadosť je na : 

cestný materiál na opravu prístupovej cesty k záhradkárskej osade 

Štrkovka, odborné opravné práce. 
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 OZ Pranier – p. Ing. Kristína Bajtalová – za oblasť športové aktivity, 

voľno časové aktivity pre deti a mládež s cieľom využiť plochu ihriska pri 

ZŠ na športové aktivity (hokej), aby sa všetkým občanom (vekovo 

neohraničeným), mohlo sprístupniť ihrisko, telocvičňa  a zabezpečiť 

aktívne športovanie pod kvalifikovaným dozorom, a  tak prispieť 

k prebudeniu zdravšiemu životného štýlu. Žiadosť je na : prenájom 

priestorov, nákup športového vybavenia, materiál na súťaženie, 

občerstvenie na podujatie, ceny pre účastníkov, tričká a dresy. 

 

 OZ SAŠETKY – PaedDr. Alexandra Kuruc, za oblasť športové aktivity, 

aktivity mládeže, záujmová a umelecká činnosť a kultúrne aktivity. 

Žiadosť je na: Prenájom telocvične, gymnastické pásy, mažoretkové 

náčinie, tanečné kostýmy, ozvučenie telocvične, tréneri, lektori, doprava 

na súťaže.  

 

 K – Vision, spol. s.r.o., Martin Kuruc, podpora cielenej a zmysluplnej 

športovej aktivity, prevencia proti závislostiam, obezite, bolestiam, 

rehabilitačné cvičenie. Žiadosť je na trénerskú a metodickú činnosť, 

príspevok na vstupnú kartu, energie, voda, sprchy. 

 

 Lea Racing Team, OZ, p. Tatiana Horniaková, cieľ projektu: pokračovať 

v dosiahnutých úspechoch, pripraviť pretekárku na závody, reprezentovať 

mesto a zviditeľniť ho. Žiadosť je na: benzín, olej, sviečky, spotrebný 

materiál, servis motora a náklady na prepravu. 

 

 

Na rok 2018  je  pre IČO – vé organizácie schválená suma 30.100 Eur (položka 

7.4. Granty) .  Kultúrna komisia navrhuje prerozdeliť finančné prostriedky tak, 

ako je uvedené v priloženej prílohe č. 2.   

 

Návrh na uznesenie: 

 

MZ berie na vedomie: 

 

Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2018 

v súlade s VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov 

z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne: 

 

01. Rehabilitačné cvičenie:     200,- Eur 

02. Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu:   200,- Eur 

03. Joga pre všetkých:      150,- Eur 

04. Neregistrovaní stolní tenisti:    200,- Eur 

05. NS Skarabeus       750,- Eur 
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06. Martin Majtán       900,- Eur 

07. Spoločenstvo L´ Múry             800,- Eur 

 

SPOLU:                  3.200,- Eur  

     

 

 

MZ schvaľuje: 

 

Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2018 v súlade s VZN č. 

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

Leopoldov nasledovne: 

 

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov   1.000,- Eur 

02. Mestský stolno-tenisový klub     4.700,- Eur 

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska      200,- Eur 

04. Leopoldovský tenisový klub LTC      1.500,- Eur 

05. Nohejbalový klub Leopoldov        700,- Eur 

06. ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov             2.000,- Eur 

07. Leopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma       800,- Eur 

08. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC                           4.000,- Eur 

09. Mestský telovýchovný klub MTK              14.000,- Eur 

10. ZO Štrkovka ZO SZZ č. 16 – 112             0,- Eur 

11. OZ Pranier            700,- Eur 

12. OZ SAŠETKY           500,- Eur 

13. K – Vision         0,-Eur 

14. Lea Racing Team, OZ       0,-Eur 

 

SPOLU:         30.100 - Eur  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 a príloha č. 2 – súčasť obsahového materiálu 


