
 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2020/17 

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

   

Návrh na schválenie uzavretia Dohody o spolupráci a financovaní športového klubu 

medzi mestom Dunajská Streda a HC DAC Dunajská Streda so sídlom 929 01 Dunajská 

Streda, Alžbetínske námestie 1203, IČO: 50 399 098. 

Javaslat Dunaszerdahely Város és a HC DAC Dunajská Streda székhely Erzsébet tér 

1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 50 399 098 közötti együttműködési 

szerződés megkötésének a jóváhagyására.  

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős:       

 

 

Návrh na uznesenie:         Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:          Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

 

 A/ s c h v a ľ u j e   

uzavretie Dohody o spolupráci a financovaní športového klubu 

medzi mestom Dunajská Streda a HC DAC Dunajská Streda so 

sídlom 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, IČO: 

50 399 098 v predloženom rozsahu. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  primátora 

na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto 

uznesenia. 

 

 

 

 

 

December 2020 

2020. december 

 



 

Dôvodová správa  

 

 

 

Podľa § 7 ods.4 sa zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. z rozpočtu obce sa môžu 

poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne 

úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže 

poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy 

pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, 

havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. 

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda upravuje všeobecne záväzné 

nariadenie mesta č. 10/2012 zo dňa 15. mája 2012. 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

Komisia MsZ pre mládež a šport a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada a odporúča ho schváliť v predloženom rozsahu. 

 

 


