
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 26.6.2018 

číslo materiálu: 

 

 

 

Názov materiálu: Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na 
rok 2018 – Zmluva č. 47/18/02/dotácie Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senec, Farské 
nám.4, Senec 903 01  
 
 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo materiál: Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu 
Mesta Senec na rok 20187 – Zmluva č.  047/18/02/dotácie Rímskokatolícká cirkev, 
Farnosť Senec, Farské nám.4, Senec 903 01  
 

II. MsZ súhlasí so žiadosťou o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Senec 
na rok 2018 –Zmluva č. 047/18/02/dotácieRímskokatolíckácirkev, Farnosť Senec, 
Farskénám.4, Senec 903 01  
 
 
  
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: prednosta  Ing. Jarmila 

Répássyová 
 

Vypracoval: referent športu  
a dotácii mesta 

Ing. Gabriela 
Rebrošová 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
Zmena účelu poskytnutia dotácie je možná v odôvodnených prípadoch na základe 
žiadosti subjektu zmysle bodu 15. Čl. 8 VZN Mesta Senec č. 1/2012 v znení dodatku č. 1 
až 4. Zmenu účelu schvaľuje orgán mesta, ktorý dotáciu schválil a táto skutočnosťmusí 
byť doložená dodatkom k zmluve o poskytnutí dotácie. 

Rímskokatolícká cirkev, Farnosť Senec, Farské nám.4, Senec 903 01 požiadala dňa 11.6.2018 
Mesto Senec o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Senec na rok 2018. Dotácia 
bola poskytnutá na základe  Zmluvy č. 047/18/02/dotácie.  Dotáciu v zmysle zmluvy žiadajú 
zmeniť: 

Zmena účelu: 
Medzinárodné stretnutie mládeže Medžugorie – doprava, ubytovanie, strava – vo výške 
2 300,00 EUR 
na 
Národné stretnutie mládeže v Prešove – doprava, ubytovanie, strava – vo výške 2 300,00 
EUR 
 

Sumarizácia: 

Dodatok č. 1 k zmluve č. 047/18/02/dotácie, článok  2 – Účel použitia dotácie, bod č.1. d) 

Znenie: 
1. V čl. Účel použitia dotácie 

d) Medzinárodné stretnutie mládeže Medžugorie – doprava, ubytovanie, strava -  
     2 300,00 EUR sa pôvodný text ods.1 d) vypúšťa a nahrádza sa nasledovným  
ustanovením 
d)  Národné stretnutie mládeže v Prešove – doprava, ubytovanie, strava – 2 300,00 
   EUR 
 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

Vypracovala: Ing. Gabriela Rebrošová, 
                       referát športu a dotácii mesta 

Pôvodný účel 
Zmluva č. 047/18/02/dotácie 

Nový účel – Dodatok č.1 
 Zmluva č. 047/18/02/dotácie 

Medzinárodné stretnutie 
mládeže Medžugorie 

2 300,00 EUR 
 

Národné stretnutie 
mládeže  

2 300,00 EUR 
 

 
Spolu 2 300,- EUR  

Spolu 
 

2 300,- EUR 
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