OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH
Dňa: 29.03.2018

číslo: 14.
Por. č.:

14. Návrh na rozdelenie dotácií v roku 2018 – 2. etapa
Predkladá: Mgr. Peter Fitz, starosta Obce Šenkvice
Spracoval: Emília Mončeková, referát ekonomický a finančný OcÚ Šenkvice
Stanovisko Komisie finančnej OZ zo dňa 21.03.2018:

U Z N E S E N I E ....-IV./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)

schvaľuje–neschvaľuje
rozdelenie dotácií v roku 2018 – 2. etapa nasledovne :
Dobrovoľný hasičský zbor vo výške ................. €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šenkvice vo výške ...................... €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šenkvice vo výške ........................ €

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Rozpis poskytnutých dotácií v roku 2018

Dôvodová správa
Poskytnutie dotácie od obce na základe VZN obce Šenkvice č. 6/2016 na rok 2018 žiadajú
organizácie nasledovne :
Dobrovoľný hasičský zbor Šenkvice žiada o dotáciu vo výške 2.000,00 € na úhradu štartovného
na hasičských súťažiach, na nákup PHM do hasičskej techniky pre akcie poriadané v obci, na
nákup PHM na súťaže (cestovné náklady), na nákup armatúr pre hasičský šport (hadice, savice,
prúdnice ...), na nákup športového oblečenia (dresy a tričká) a na nákup ocenení na domácu súťaž
(poháre, medaile, diplomy).
Celkové náklady na financovanie účelu použitia sú vo výške 3.000,00 €, pričom požadovaná
výška dotácie od obce je pribl. 68 % z celkových nákladov.
V roku 2017 a aj tento rok 2018 dostal DHZ dotáciu po 3.000,00 od Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šenkvice žiada o dotáciu vo výške 1.000,00 € na kúpu novej
aparatúry, na opravu hudobných nástrojov, nahrávanie vianočného CD, tlač obalov CD pre
skupinu Neznámi na trati.
Celkové náklady na financovanie účelu použitia sú vo výške 2.700,00 €, pričom požadovaná
výška dotácie od obce je pribl. 38 % z celkových nákladov.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šenkvice žiada o dotáciu vo výške 1.000,00 € na
zorganizovanie letného denného tábora pre deti v termíne od 02.07.2018 – 07.07.2018. Pre
veľký záujem o uvedený denný tábor je v tomto roku prihlásených až 72 detí. V roku 2017
bolo prihlásených 45 detí.
Celkové náklady na financovanie účelu použitia sú vo výške 2.265,00 €, pričom požadovaná
výška dotácie od obce je pribl. 45 % z celkových nákladov.

V roku 2017 bola pre uvedené organizácie poskytnutá dotácia vo výške :
- Dobrovoľný hasičský zbor
1.000,00 €
- Rímskokatolícka cirkev (na denný tábor)
650,00 €
- Rímskokatolícka cirkev ( pre Neznámy na trati)
0,00 €

Emília Mončeková, referent účtovníctva OcÚ Šenkvice

Príloha č. 2
Rozpis poskytnutých dotácií v roku 2018
Schválený rozpočet na r. 2018
15.000,00 €
I. úprava rozpočtu – navýšenie o
1.200,00 €
-----------------------------------------------------------Spolu :
16.200,00 €

Rozdelenie dotácií v I. etape :
ADAMKOVO – centrum detí, o.z.
- 500,00 €
CLAUDIANUM, n.o.
- 1.000,00 €
ŠK Šenkvice – oddiel pozemného hokeja
- 4.500,00 €
ŠK Šenkvice – oddiel športovej gymnastiky
- 300,00 €
ŠK Šenkvice – futbalový oddiel
- 4.500,00 €
OZ Mladí umelci
- 2.000,00 €
Spolok Dychová hudba Šenkvičanka
- 1.000,00 €
FS Mladosť
- 1.200,00 €
FS Mladosť
- 800,00 €
Slovenský zväz chovateľov
- 200,00 €
Veterán Tatra club Šenkvice
- 200,00 €
-------------------------------------------------------0,00 €

Nerozdelených k 31.05.2017

0,00 €

