
 

   

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ..../2020/10 

10. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

10. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská 

Streda.  

 

Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében 

Dunaszerdahely Város területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak 

városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról.  

 

Predkladá:  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 

   

I. schvaľuje  

výšku poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle 

VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta 

v predloženom rozsahu (príloha č.1), 

 

II. berie na vedomie    

výšku poskytnutej dotácie do 1.000,- Eur (vrátane) z rozpočtu mesta 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle 

VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania 



dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta 

v predloženom rozsahu (príloha č.2), 

 

III. berie na vedomie    

zoznam žiadateľov o dotáciu bez zverejnenia výzvy (príloha č. 3), 

 

IV. splnomocňuje   

primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda, 

 

V. žiada  

primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a 

fyzických osôb – podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia 

z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda 

do 1.000,- Eur (vrátane), nad 1.000,- Eur a dotácia bez zverejnenia 

výzvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2020 

2020. február 

 



Dôvodová správa 

 

V súlade s VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta 

Dunajská Streda o poskytnutí dotácie v rámci výzvy rozhoduje: 

a) komisia do výšky 1000 eur vrátane, 

b) Mestské zastupiteľstvo nad 1000 eur,     

c) o výške poskytnutej dotácie bez zverejnenia výzvy rozhoduje v zmysle príslušného VZN 

primátor mesta, zoznam žiadateľov dotácie bez výzvy odporúčajú komisie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

1. Komisia MsZ pre mládež a šport Dunajská Streda dňa 6.2.2020 prerokovala žiadosti o dotáciu 

v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2020“ - pre oblasť 

mládež a šport a žiadosti o dotácie bez zverejnenia výzvy. 

Podané žiadosti: 38 ks 

Schválené žiadosti: 33 ks 

 

2. Komisia MsZ pre školstvo a kultúru Dunajská Streda dňa 5.2.2020 prerokovala podané 

žiadosti o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 

2020“ -  pre oblasť školstvo a kultúra a žiadosti o dotácie bez zverejnenia výzvy. 

Oblasť  školstvo                                            

Podané žiadosti: 17 ks       

Schválené žiadosti: 13 ks       

Oblasť kultúra   

Podané žiadosti: 44 ks  

Schválené žiadosti: 42 ks 

 

3. Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo Dunajská Streda dňa 5.2.2020 

prerokovala podané žiadosti o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb 

a aktivít v roku 2020“ - pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a žiadosti o dotácie bez 

zverejnenia výzvy. 

Podané žiadosti:  7 ks 

Schválené žiadosti:  7 ks 

 

 

V prílohe č. 1 sú uvedení žiadatelia, ktorým príslušná komisia navrhuje poskytnúť dotáciu                    

nad 1.000,- Eur.    

V prílohe č. 2 sú uvedení žiadatelia, ktorým príslušná komisia schvaľuje poskytnúť dotáciu                        

do 1.000,- Eur (vrátane).    

V prílohe č. 3 sú uvedení žiadatelia, ktorým komisia navrhuje poskytnúť dotáciu bez zverejnenia 

výzvy. 

 

 

Pred začiatkom posudzovania žiadostí Zoltán Horváth, Tünde Brunczvik, Sándor Dohorák, György 

Bugár, Attila Karaffa, Iván Nagy a Ágota Antal upozornili v zmysle oznamovacej povinnosti 



Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda na konflikt záujmov. 

Pred začiatkom prerokovania materiálu na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda Attila Karaffa, 

Roland Hakszer a László Szabó upozornili v zmysle oznamovacej povinnosti Etického kódexu 

volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na konflikt záujmov. 

 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie MsZ pre mládež a šport dňa 6.2.2020, Komisie MsZ 

pre školstvo a kultúru dňa 5.2.2020 a Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo dňa 

5.2.2020 a odporúča sa schváliť. 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady dňa 13.2.2020 a odporúča sa schváliť. 

 


