
 
 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 23.10.2019 

číslo materiálu: 

13 

 

 

 

Názov materiálu: Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 

2019 – Zmluva č. 080/19/02/dotácie Slovenský červený kríž, územný spolok BA – okolie, 

Pribinova 15, 903 01 Senec  

 

Návrh na uznesenie: 

 

1. MsZ prerokovalo materiál: Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta 

Senec na rok 2019 – Zmluva č. 080/19/02/dotácie Slovenský červený kríž, územný 

spolok BA – okolie, Pribinova 15, 903 01 Senec  

 

2. MsZ súhlasí so žiadosťou o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Senec na 

rok 2019 – Zmluva č. 080/19/02/dotácie Slovenský červený kríž, územný spolok BA – 

okolie, Pribinova 15, 903 01 Senec  

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. 

MsR prerokovala materiál na svojom rokovaní 8.10.2019 a Uznesením MsR č. 75/2019 

odporúča MsZ predložený materiál schváliť.  

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okoliepožiadal dňa 25.9.2019 Mesto Senec 

o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019. Dotácia bola poskytnutá 

na základe Zmluvy č. 080/19/02/dotácie. Dotáciu v zmysle zmluvyžiadajú zmeniť: : 

 

Zmena účelu:  

Výročná členská schôdza - pozvánky, občerstvenie, prenájompriestorov  -200,00  EUR 

Jednotné oblečenie s logom SČK                                                                  -  200,00  EUR 

 

Na 

Výročná členská schôdza  - pozvánky, občerstvenie, prenájompriestorov  -100,00  EUR 

Jednotné oblečenie s logom SČK                                                                  -  300,00  EUR 

 

 

Sumarizácia: 

Dodatok č. 1 k zmluve č. 080/19/02/dotácie, článok  2 – Účel použitia dotácie, bod č.1 

Znenie: 

Bod 1. a) a g)  v čl.  2 Účel použitia dotácie  

sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza nasledovným ustanovením 

 

Bod 1. a) Výročná členská schôdza - pozvánky, občerstvenie, prenájompriestorov  -100,00  

EUR 

Bod 1. g) Jednotné oblečenie s logom SČK                                                                -  300,00  

EUR 

 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

Vypracovala: Ing. Gabriela Rebrošová, 

                       referát športu a dotácii mesta 

Pôvodný účel 

Zmluva č. 047/19/02/dotácie 

Nový účel – Dodatok č.1 

 Zmluva č. 047/19/02/dotácie 

Výročná členská schôdza 

Jednotné oblečenie  

200,- EUR 

200,- EUR 
Výročná členská schôdza  

Jednotné oblečenie  

100,- EUR 

300,- EUR 

 

Spolu 

 

400,- EUR 

 

Spolu 

 

400,- EUR 












