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Stanovisko MsR zo dňa 21. marca 2017: 

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť rozdelenie finančných prostriedkov 

podľa návrhu komisie.  

Tento materiál je len informatívny. Je to návrh vedenia mesta, ktorý komisia má prerokovať  

1. marca 2018. Konečný návrh komisie bude MsZ doručený 2. marca 2018. 

  

  

Svidník, 2. marec 2018  

 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Svidník 

 

schvaľuje 

 

prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 95 000,00 EUR tak, ako je uvedené 

v tabuľkovom prehľade v Prílohe č.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Dňa 7. februára 2018 Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo rozpočet mesta na rok 

2018, v ktorom je naplánovaných 100 000,00 EUR na dotácie pre fyzické a právnické osoby. 

V lehote do 30. septembra 2017 bolo podaných 34 žiadostí v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Svidník 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svidník. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Bez nedostatkov. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

Dňa 1. marca 2018 zasadala  komisia na prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií na rok 

2018 v zložení podľa  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník 5/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Svidník. Komisia skonštatovala, že bolo podaných 34 žiadostí 

o pridelenie dotácií. Po prerokovaní jednotlivých žiadostí komisia odporučila Mestskému 

zastupiteľstvu vo Svidníku  schváliť prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 95 

000,00 EUR tak, ako je uvedené v tabuľkovom prehľade v Prílohe č. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

NÁVRH KOMISIE 
NA ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ROK 2018 V ZMYSLE 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA SVIDNÍK Č. 5/2012 O 

POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK (V EUR) 

 

P. č. Žiadateľ Účel 
Žiadosť na  

rok 2018      

Schválené v 

roku 2017 

Návrh 

komisie 

1 SZ protifašistických bojovníkov 

na ochranu ľudských práv a 

základných slobôd a na činnosť 

organizácie 

1 000,00 300,00 300,00 

2 ZO Jednoty dôchodcov Slovenska  

na tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 

prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt a na kultúrne a športové 

vyžitie seniorov 

1 500,00 602,18 400,00 

3 Umelecký klub PROSPECTA 
na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na činnosť 
4 000,00 1 300,00 1000,00 

4 Základná organizácia SZ včelárov 
na zachovanie prírodných hodnôt a na 

činnosť 
300,00 100,00 100,00 

5 Slov. zväz telesne postihnutých, OC 

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

činnosť 

500,00 200,00 200,00 

6 Únia nevidiacich a slabozrakých SR  

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

činnosť 

1 000,00 100,00 200,00 

7 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na opravu 

ozvučenia kostola, zvonov a 

zvonkohry  

2 000,00 1 800,00 2000,00 

8 ŠK Komenského Svidník 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na zabezpečenie 

účasti vo vol. súťažiach 

2 000,00 1 000,00 1500,00 

9 Karate klub Svidník 
na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 
1 300,00 1 000,00 500,00 

10 ZO chovateľov pošt. holubov  Svidník 
na zachovanie prírodných hodnôt a na 

zabezpečenie činnosti 
500,00 100,00 100,00 

11 Gréckokatolícka charita Prešov 

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na čin. 

Domu Sv. Faustíny a Soc. centra 

3 000,00 500,00 500,00 

12 Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na obnovu 

chrámu Sv. Trojice 

2 000,00 2 000,00 2000,00 

13 1.FKSvidník 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 

futbalového klubu 

50 000,00 42 300,00 35000,00 

14 KST DOLINY A HORY 
na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 
500,00 100,00 100,00 

15 ŠK ZŠ Karpatská 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 

stolnotenisového odd. 

300,00 300,00 300,00 

16 Slov. zväz záhradkárov OV Svidník 
na zachovanie prírodných hodnôt a na 

činnosť v oblasti pestovania 
200,00 100,00 100,00 

17 
Gréckokatolícka cirkev, farnosť 

Záhradná 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na opravu fasády 

chrámu a schodov na chór v chráme 

5 000,00 2 000,00 2000,00 

18 Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR 

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

činnosť 

100,00 100,00 100,00 



P. č. Žiadateľ Účel 
Žiadosť na  

rok 2018      

Schválené v 

roku 2017 

Návrh 

komisie 

19 Podduklianska knižnica Svidník 
na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na nákup kníh 
500,00 200,00 200,00 

20 HK LION Svidník 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 

hokejbalového klubu 

30 000,00 14 000,00 4000,00 

21 SČK, Územný spolok Svidník  

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

zakúpenie špeciálnej štvorkolky na 

záchranné účely 

2 500,00 500,00 2500,00 

22 Miešaný spevácky zbor Božského srdca 
na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na činnosť 
1 900,00 200,00 200,00 

23 Cirkevná  zákl. škola Svidník 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na nahratie a 

vydanie CD nosiča pre Pavla Tokára 

1 500,00 0,00 200,00 

24 Obč. združenie Zvedavko 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na zakúpenie krojov 

pre deti MŠ 

500,00 100,00 100,00 

25 TJ Slávia Svidník 
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej 

kultúry a na chod volejbalového klubu 
55 000,00 52 300,00 35000,00 

26 Mária Sopková - TK u MS 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na nákup látok a na 

nákup látok a ušitie kostýmov 

500,00 500,00 300,00 

27 HK SVIDNÍCKI VLCI 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť hokej. 

klubu pre 6-13r. deti 

3 000,00 2 500,00 2400,00 

28 KST BESKYD Svidník 
na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 
500,00 2 897,82 500,00 

29 ROKA 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 

a organizáciu  amatérskeho triatlonu  

300,00 0,00 200,00 

30 SRZ MO Svidník 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na zarybňovanie, 

športové súťaže 

1 500,00 300,00 300,00 

31 Tanečný klub SVITAN 
na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 
1 200,00 100,00 100,00 

32 SŠK CENTRÁL STO Spojená škola 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 

stolnotenisového oddielu 

3 000,00 900,00 300,00 

33 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník  

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na nahratie 

náboženských piesní na CD 

2 000,00 2 000,00 2000,00 

34 Umelecké vzdelávanie a kultúra , n.f. 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na zakúpenie 

ozvučovacej techniky 

5 500,00 300,00 300,00 

  Spolu   183 100,00 130 700,00 95 000,00 

 

 


