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Názov materiálu: Pridelenie finančných príspevkov a dotácií z grantového 

programu mesta Leopoldov na rok 2020 a vyhodnotenie grantovej pomoci 

v roku 2019 

 

Predkladateľ:  Nikola  Bucková 

 

Dátum spracovania:  11.02.2020 

 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo 

 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu: 

 

 žiadosti o finančné príspevky na rok 2020  od organizácií, ktoré nemajú 

IČO 

 žiadosti o dotácie na rok 2020 od organizácií, ktoré majú IČO 

 zúčtovanie dotácií za rok 2019 od organizácií, ktoré majú IČO 

 

Informačný základ:  hlavný obsah materiálu: 

 

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

plánovania sa na svojom zasadnutí bude zaoberať žiadosťami o finančné 

príspevky v roku 2020 a žiadosťami o dotácie v roku 2020. Pri posudzovaní 

oboch typov žiadostí členovia komisie budú prihliadať na aktivity, ktoré 

organizácie vyvíjajú na podporu rozvoja mesta a  oživenie 

kultúrneho, spoločenského a športového života. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

 

Z  prílohy č. 1, ktorá je súčasťou obsahového materiálu vyplýva, že na rok 2020 

bola pre organizácie ,,Nie IČO – vého charakteru“  určená suma  z rozpočtu  

mesta Leopoldov 2.800,- Eur. (položka 13.6.2. záujmové organizácie 

ekonomická klasifikácia 642 001). Spolu požiadalo o finančný príspevok sedem 

organizácií, ktoré nemajú IČO. Ide o nasledovné organizácie : 

 

 Terézia Kalická – Rehabilitačné cvičenie  

- oblasť telesná kultúra a šport  

- rehabilitačné cvičenie pre ženy a deti   

- prenájom telocvične 

 

 Eleonóra Krajčovičová - Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu  

- oblasť telesná výchova a šport 

- pravidelné cvičenie pre ženy  

- prenájom telocvične 
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 František Filip – Joga  

- oblasť telesná kultúra a šport 

- pravidelné cvičenie jogy  

- prenájom telocvične 

 

 Mgr. Ladislav Piovarči – Neregistrovaní stolní tenisti  
- oblasť športové aktivity 

- pravidelné športovanie seniorov v stolnom tenise 

- úhrada športovej haly diplomy, medaile, občerstvenie na turnaje, 

loptičky, papier, perá 

 

 Ing. Kristína Bajtalová – NS Skarabeus  
- oblasť aktivity mládeže, šport 

- neformálne vzdelávanie detí a mládeže, voľnočasové podujatia 

- prenájom zariadení, nákup vybavenia, materiál na súťaženie 

občerstvenie na podujatia, ceny pre účastníkov, réžia 

 

 Bc. Monika Moravanská - Spoločenstvo L ´múry 

              -  formácia členov spoločenstva a aktivity pre deti  

                  a mládež 

              -  rozvíjať talent, ukázať životné hodnoty a ciele,  

                 duchovné hodnoty 

              -  piatky pre mládež, detské stredy, Chvály – vždy prvá  

                 nedeľa v mesiaci, víkendové akcie spoločenstva, letný  

                 tábor pre deti 

              -  podujatie  Godzone, vianočný koncert 

 

 Zuzana Mária Švecová - Kvapka krvi  

- oblasť vzdelávanie a zdravotníctvo 

- podpora dobrovoľného darcovstva krvi a pravidelných 

účastníkov Leopoldovskej Kvapky krvi, hľadanie možností 

podpory, starostlivosti o dobrovoľných darcov krvi a účastníkov 

mobilných odberov v Leopoldove 

- v spolupráci s mestom zabezpečenie a realizácia mobilných 

odberov  na marec a november 2020 

- nominácia na ocenenie Darca krvi - október a november 2020 a 

slávnostné stretnutie dobrovoľných darcov so zápisom do knihy 

mesta, medializácia ocenenia Darca krvi 
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Príloha č. 1 zahŕňa aj desať organizácií, ktoré majú IČO a požiadali si 

o dotáciu na rok 2020. Na rok 2020 je pre organizácie, ktoré majú IČO 

schválená suma 42.000 Eur (položka 7.4. Granty). 

Komisia pri posudzovaní bude vychádzať z činností organizácií, ktorými 

pomáhajú rozvíjať spoločenský, kultúrny a športový život v našom meste. Ide 

o tieto organizácie:  

 

 Rímskokatolícka cirkev farnosť Leopoldov -  PaedDr. Mgr.   

 Patrik Bacigál  

- oblasť aktivity mládeže a vzdelávanie 

- púť do Marianky, víkendové kurzy, akcie pre mládež, letný tábor 

Oáza, Noc kostolov 2020, kancelárske potreby, strava   

 

 Mestský stolno-tenisový klub – Mgr. Radomír Pikna  

- oblasť športové aktivity, aktivity mládeže 

- úhrada štartovného, registrácie, súťaže, prestupy, rakety, 

loptičky, dresy, počítadlá, pingpongový stôl, hygienické potreby, 

čistiace prostriedky, web stránka 

 

 Únia nevidiacich a slabozrakých  - Ing. Tatiana Winterová 

- oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity 

- vianočné posedenie členov ZO ÚNSS Hlohovec 

 

 Leopoldovský tenisový klub LTC – Martin Krajčovič 

- oblasť športové aktivity 

- tréningový proces, lopty, oprava a údržba kurtov, rakety, ceny na 

turnaj, výplety, antuka, poplatky, nové oplotenie, zámková 

dlažba, altánok, prenájom haly v zimnej sezóne 

 

 Nohejbalový klub Leopoldov – Dušan Slovák 

- oblasť športové aktivity 

- prenájom haly, prenájom tenisových kurtov, nákup športových 

potrieb, ostatné 

 

 ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Leopoldov - Zdena Karabová 

- oblasť zdravotne postihnutí 

- podpora zdravia, prevencia civilizačných ochorení  a kultúrne 

vyžitie seniorov a ZŤP, počet členov narastá 

- rekondično liečebný pobyt, kultúrne a poznávacie podujatia  

 

 Občianske združenie dôchodcov ŠANEC – Michal Adamkovič 

- oblasť kultúrnych aktivít pre dôchodcov 

- spoločenské stretnutia, zájazdy, divadelné predstavenia, návšteva 

kúpalísk  
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 Mestský telovýchovný klub MTK – Ing. arch. Matej Jančár, PhDr. Jozef 

Krilek 

- oblasť športové aktivity a aktivity mládeže 

- doprava hráčov na zápasy, nákup športového oblečenia 

a športových pomôcok, poplatky futbalovému zväzu, 

občerstvenie pre hráčov, prenájom hracej plochy, poplatok za 

odbornú prípravu, vzdelávanie, organizácia turnajov 

a športových podujatí 

 

 OZ Pranier – Ing. Kristína Bajtalová 

- oblasť športové aktivity 

- voľno časové aktivity pre deti a mládež s cieľom využiť plochu 

ihriska pri ZŠ na športové aktivity (florbal), atletika pre deti, 

zabezpečenie aktívneho športovania pod kvalifikovaným 

dozorom 

- prenájom priestorov, nákup športového vybavenia, materiál na 

súťaženie, tričká a dresy, ceny pre účastníkov 

- organizovanie krúžku atletiky, športových hier 

a trampolín pre ženy  
 

 OZ Kynologický klub Leopoldov – p. Marián Janíček 

- oblasť športové aktivity 

- zviditeľnenie kynologickej činnosti v meste Leopoldov 

a rozvíjanie záujmu mládeže ku kynológii a športového odvetvia 

Agility.  

- športové súťaženie členov KK, zlepšenie podmienok pre prácu 

KK- ako údržba  areálu KK, reprezentácia členov KK na 

športových akciách,  

- nákup kynologických pomôcok a pomôcok športového odvetvia 

Agility, nákup elektrocentrály a montáž osvetlenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Čerpanie finančných prostriedkov a dotácií z  rozpočtu mesta Leopoldov 

v roku 2019, podľa uznesenia z  5. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného 

dňa 25.02.2019. 

 MZ bralo na vedomie A/5/2019/6  ,,Nie IČO“ organizácie 

Informácia o aktuálne pridelených finančných prostriedkoch z rozpočtu Mesta 

Leopoldov na rok 2020 v súlade s VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií 

a finančných príspevkov pre organizácie pracujúce v našom meste. 

 

Pre organizácie, ktoré nemajú IČO- boli vyčlenené finančné prostriedky: 

                                                                                   2019 – čerpané                    

01. Rehabilitačné cvičenie:                                 200,- Eur (177 Eur)                

02. Oddiel rekr. telesnej výchovy a športu:        200,- Eur (199,98 Eur)           

03. Joga pre všetkých:                                        150,- Eur (139,50 Eur)            

04. Neregistrovaní stolní tenisti:                        200,- Eur (168,39 Eur)           

05. NS Skarabeus                                               750,- Eur (750 Eur)                         

06. Kvapka krvi                                                  500,- Eur (416,80 Eur)                   

07. Spoločenstvo – L Múry                                800,- Eur (606,18 Eur)                   

SPOLU:                                                       2.800,- Eur (2.457,85 Eur) 

 

 

MZ schválilo C/5/2019/4 „IČO“ organizácie 

 Pre organizácie, ktoré majú IČO- boli vyčlenené z rozpočtu mesta dotácie: 

Informácia o aktuálne pridelených dotáciach z rozpočtu Mesta Leopoldov na rok 

2019  v súlade s VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov 

pre organizácie pracujúce v našom meste. 

                                       2019 aj čerpané          

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov                         1.000,- Eur   

02. Mestský stolno-tenisový klub                                                5.000,- Eur 

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska                            200,- Eur 

04. Leopoldovský tenisový klub LTC                                          5.300,- Eur 

05. Nohejbalový klub Leopoldov                                                   700,- Eur 

06. ZO Slovenský zväz TP Leopoldov                                        2.000,- Eur 

07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC                             4.000,- Eur 

08. Mestský telovýchovný klub MTK                                       23.000,- Eur 

09. OZ Pranier                                                                                 700,- Eur 

10. Kynologický klub                                                                      200,- Eur 

SPOLU:                                                                                      42.100,- Eur 
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Návrh na uznesenie: 

 

MZ berie na vedomie: 

 

Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2020 

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

z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne: 

 

01. Rehabilitačné cvičenie:      ,- Eur 

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

03. Joga pre všetkých:       ,- Eur 

04. Neregistrovaní stolní tenisti:     ,- Eur 

05. NS Skarabeus        ,- Eur 

06. L´ múry                                                                                 ,- Eur 

07. Kvapka krvi                          ,- Eur 

SPOLU:                      2.800,- Eur  

     

 

MZ schvaľuje: 

 

Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2020 v súlade s VZN č. 

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

Leopoldov nasledovne: 

 

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov   ,- Eur 

02. Mestský stolno-tenisový klub     ,- Eur 

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska   ,- Eur 

04. Leopoldovský tenisový klub LTC     ,- Eur 

05. Nohejbalový klub Leopoldov     ,- Eur 

06. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých                      ,- Eur 

07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC                            ,- Eur 

08. Mestský telovýchovný klub MTK              ,- Eur 

09. OZ Pranier        ,- Eur 

10. OZ Kynologický klub Leopoldov                                        ,- Eur 

 

SPOLU:                42.000,-Eur 

            

 

Príloha č. 1– súčasť obsahového materiálu 


