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Názov materiálu: 

Zmena čísla účtu na poskytnutie dotácie – Rodinné centrum Senecké 
slniečko, o.z. 
 

 
Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ, prerokovalo žiadosť občianskeho združenia Rodinné centrum Senecké 
slniečko o zmenu čísla účtu na poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 09/2019 
O poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Senec. 
 

II. MsZ súhlasí so žiadosťou občianskeho združenia Rodinné centrum Senecké 
slniečko o zmenu čísla účtu na poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 09/2019 O 
poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Senec. 
 

a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 

 
III. MsZ schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Rodinné centrum Senecké 

slniečko o zmenu čísla účtu na poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 09/2019 O 
poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Senec. 

 
 
 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Dušan Badinský   

Vypracoval: Referent športu a dotácií Ing. Gabriela Rebrošová   
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Dôvodová správa 
 

Žiadosť o zmenu čísla účtu – Občianske združenie Rodinné centrum Senecké slniečko, 
Lichnerova 44, 903 01 Senec – zn.č. 38792/22 doručená 10.8.2022. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Senci na svojom zasadnutí dňa  30. marca 2022   schválilo dotáciu 
vo výške 1 400,00 EUR (slovom tisíc štyristo eur) občianskemu združeniu Rodinné centrum 
Senecké slniečko, Lichnerova 44, 903 01  Senec (Uznesenie MsZ č.  29/2022 Výzva č.1/2022 
–  Príloha 1).  
 
         Na základe uznesenia bol štatutár občianskeho združenia, Andrea Palcová, vyzvaný na 
upresnenie účelu dotácie  a následne aj o kontrolu údajov v návrhu Zmluvy č.  
079/22/02/Dotácia  (Zmluva - Príloha č. 2). Zmluva bola podpísaná, zo strany občianskeho 
združenia dňa 30.6.2022, následne zverejnená. Na základe podpísanej a zverejnenej zmluvy 
boli poukázané finančné prostriedky na účet uvedený v žiadosti a štatutárom potvrdenej 
zmluve o dotáciu (Žiadosť - Príloha č.3). 
 
      Finančné prostriedky boli dňa 6.7.2022 (Výpis z účtu - Príloha č. 4) poukázané tretiemu 
subjektu, ktorý finančné prostriedky  dňa    12.7.2022 vrátil na účet mesta (Výpis z účtu - 
Príloha č.5). Štatutár občianskeho združenia bol vyzvaný o vysvetlenie uvedenej transakcie. 
Dôvodom chybne zadaného čísla účtu bolo pochybenie na strane žiadateľa a príjemcu 
dotácie. Následne bola zo strany občianskeho združenia Rodinné centrum Senecké slniečko  
spísaná  Žiadosť o zmenu čísla účtu (Žiadosť – Príloha č. 6). 
 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o poskytnutie verejných finančných zdrojov výhradne na  
zmluvne zadaný účel použitia, v súlade s podmienkami uvedenými Všeobecne záväzným 
nariadením č. 9/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a v súlade so žiadosťou 
Príjemcu dotácie, je nevyhnuté takúto zmenu účtu prerokovať Mestskou radou pri MsZ 
v Senci a následne prerokovať a schváliť v MsZ v Senci.   

 
Mestská rada v Senci konaná dňa 25.8.2022 žiadosť prerokovala  a schválila 

zmenu čísla účtu – Uznesenie č. 86/2022. Odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 
žiadosť občianskeho združenia Rodinné centrum Senecké slniečko.  

 
 

Príloha č. 1 – Uznesenie MsZ č. 29/2022 
Príloha č. 2 – Zmluva č. 079/22/02/Dotácia  
Príloha č. 3 -  Žiadosť o poskytnutie dotácie 
Príloha č. 4 -  Výpis účtu o poukázaní finančných prostriedkov 
Príloha č. 5 -  Výpis z účtu o vrátení finančných prostriedkov treťou osobou 
Príloha č. 6 – Žiadosť o zmenu čísla účtu 
 
V Senci 06.09.2022 
 

 
 

Ing. Gabriela Rebrošová   
Referent športu a dotácií 
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