
    

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:      /6/2015 

6. zasadnutia  
Mestského  zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

6. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 

Návrh na zmenu uznesenia č. 82/2015/5 Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

 

Javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2015/85/5 számú határozatának módosítására  

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry 

Felelős:       

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

 

A/ s c h v a ľ u j e   

       

zmenu uznesenia č. 85/2015/5 Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda v bode  C nasledovne: 

 

Finančné prostriedky poskytnuté na účel zorganizovania podujatí 

1. Organizácia Vianočného trhu počas adventného obdobia v 

roku 2015 – pridelená dotácia 4.000 €,  

2. Športovec roka 2015 – pridelená dotácia 2.000 €, 

3. VI. Dunajskostredská hudba na nádvorí – pridelená dotácia 

2.000 € 

sa presunú do Merkúr, n.f. 

Ostatné dotácie ostanú nezmenené. 

 

 

 

Jún 2015 
2015 június 

 

 



Dôvodová správa 

 

V zmysle Článku 4  Dotácie bez zverejnenia výzvy Všeobecne záväzného  nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 1/2015 zo dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území 

mesta Dunajská Streda dotácie sa poskytli  

a) na kultúrno-spoločenské podujatia, ktorých spoluorganizátorom je Mesto, 

b) žiadateľom, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v medzinárodnej a/alebo v 

celorepublikovej športovej súťaži, 

c) žiadateľom, ktorí dosahujú významné medzinárodné úspechy v oblasti tvorby, 

rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrany ľudských 

práv a základných slobôd, vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, výskumu, vývoja, 

vedecko-technického rozvoja a to pri príležitosti ich významného jubilea. 

 

Uvedené dotácie boli poskytnuté na účel, ktorý sa zachová, avšak so súhlasom žiadateľov sa 

presunú všetky práva a povinnosti, vrátane finančných prostriedkov do Merkúr, n.f. 

 

Návrh bol prerokovaný v Komisii MsZ pre šport a telesnú kultúru dňa 2.6.2015 a v Komisii 

MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy dňa 2.6.2015. Komisie odporúčajú predmetný návrh 

schváliť. 

Mestská rada odporúča predložený návrh schváliť. 

 

 

Vypracovala: Bc. Mgr. Tímea Takács, referent odboru 004 

 

 

 

 

 


