
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ......2021/19 

19. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

19. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 

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

mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných 

účelov alebo verejnoprospešných účelov  

 

Javaslat Dunaszerdahely Város költségvetéséből nyújtandó pénzügyi támogatásról  

Dunaszerdahely Város 2020/15. sz. (2020. szeptember 29.) a város költségvetéséből nyújtandó, 

az általános közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok 

támogatására irányuló pénzügyi támogatás feltételeiről szóló rendelete értelmében 

 

 

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: Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

  

I. schvaľuje  

výšku poskytnutej dotácie v zmysle VZN mesta Dunajská Streda    

č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií             

z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo 

verejnoprospešných účelov v predloženom rozsahu, 



 

II. splnomocňuje  

primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda, 

 

III. žiada 

primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb                

a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia 

z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Dunajská č. 15/2020 zo dňa    

29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská 

Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov. 
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Dôvodová správa 

Mestský úrad Dunajská Streda zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z 

rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných 

účelov alebo verejnoprospešných účelov 2021 v termíne od 01. 01. 2021 do 31. 01. 2021 (vrátane) v 

štyroch oblastiach podpory (kultúra, šport a telesná kultúra, výchova a vzdelávanie, sociálna, 

humanitná a charitatívna činnosť).  

Po kontrole žiadostí príslušné komisie sa uzniesli nasledovne: 

1. Komisia MsZ Dunajská Streda pre školstvo a kultúru vyradila z procesu posudzovania 

a hodnotenia hodnotiacimi žiadosť žiadateľa Galop-Vágta „6. Žitnoostrovský galop”. 

Komisia MsZ Dunajská Streda pre školstvo a kultúru odporučila predložiť na posúdenie a 

hodnotenie hodnotiacim žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v oblasti rozvoj 

a podpora miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovanie kultúrneho dedičstva v 

celkovom počte 45 žiadostí.  

Komisia MsZ Dunajská Streda pre školstvo a kultúru odporučila predložiť na posúdenie a 

hodnotenie hodnotiacim žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v oblasti rozvoj 

a podpora výchovy a vzdelávania, podpora práce s deťmi a mládežou v celkovom počte 9 

žiadostí. 

2. Komisia MsZ Dunajská Streda pre mládež a šport vyradila z procesu posudzovania 

a hodnotenia hodnotiacimi žiadosť žiadateľa Bíró Attila: „Ultrafutó felkészülés támogatása – 

Podpora prípravy na ultrabeh”.  

Komisia MsZ Dunajská Streda pre mládež a šport odporučila predložiť na posúdenie a 

hodnotenie hodnotiacim žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v oblasti rozvoj 

a podpora športu a telesnej kultúry v celkovom počte 25 žiadostí. 

3. Komisia MsZ Dunajská Streda pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo odporučila predložiť 

na posúdenie a hodnotenie hodnotiacim žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda 

v oblasti rozvoj a podpora sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti v celkovom počte 7 

žiadostí. 

Celkovo bolo zaslaných na posúdenie a hodnotenie hodnotiacim (poslancom mestského 

zastupiteľstva a členom komisie MsZ pre školstvo a kultúru, komisie MsZ pre mládež a šport MsZ, 

komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo z radov odborníkov – neposlancov) 86 

žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, 

všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021.  

V roku 2021 z 86 žiadostí sa navrhuje podporiť 86 žiadostí. Rozpis výšky dotácie je v dokumente 

Podporené žiadosti v roku 2021, navrhuje sa výška zaokrúhlená na najbližšie celé euro nahor. 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru, Komisia MsZ pre mládež a šport MsZ, Komisia MsZ pre 

sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a Mestská rada Dunajská Streda odporúča schváliť materiál 

v predloženom znení. 


