
 

Zápis č. 1/2016 
                     z rokovania Dotačnej komisie  Bzince pod Javorinou 

Konané: 20.1.2016      

Prítomní         podpis    

Predseda: Stanislav Maďar 

 

Členovia: Alena Šoltysová 

                           

Vlasta Kučerová 

                                        

    Eva Trnková 

                                                                            

    Dušan Málik. 

                                      

       Ján Chorvát -ospravedlnený   

                                    

Dotačná komisia mala 83,33% účasť a tým bola uznášania schopná. 

 

Uznesenie dotačnej komisie č.1 2016 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.41/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce Bzince pod Javorinou, podľa článku 5, bod 1, komisia prejednala dotácie  a na 

základe toho predkladá OZ na schválenie: 

1. Dolinka Hrušové – nebude zmluva - 300+350 Euro – na akcie, ktoré organizuje alebo 

ich vysiela obec. Obec bude tieto akcie objednávať a uhrádzať vyniknuté náklady. ( s 

výnimkou civilných obradov) 

 cestovné proti predloženým lístkom zučttuje obec 

 

2.      Klenotnica 2500 Euro spolu – na akcie, ktoré organizuje alebo ich vysiela obec. Obec 

bude tieto akcie objednávať a uhrádzať vyniknuté náklady. ( s výnimkou civilných obradov) 

     

 

3.      Hasiči spolu 5 000 Euro 

       - ak budú  mať ICO a účty uzavrieť s nimi zmluvy o dotáciach. 

  Navrhujeme nasledovné rozdelenie uvedenej dotácie: 

  Hasiči Vrzávka   800 Euro 

   Cetuna    800 Euro 

   Hrušové  700 Euro 

Bzince   2 000 Euro – energie, poistenie a opravy budovy                                 

cez  nákladz obce obec 

   Hr. Strana  700 Euro    

4.      Červený kríž –  450 Euro z repre starostu  

5.   Unia žien – 450 Euro; cez finančné zálohy na material zučtované proti dokladom cez 

pokladňu obce 



 6.  Šport   spolu 8 000 Euro (v to na hokej 1100 Euro) 

 -  energie, poistka budovy,  voda cez obec 

- klub  prevezme užívanie zariadeni /kosačka a pod./cez kartu majetku od obce. 

ND a opravy bude zabezpečovať obec. 

- Uzavrieť dotačnú zmluvu 

 

Účel použitia dotácií: 

 

1. dorast a mužstvo dospelých(z dotácie obce): 

- poplatky ObFZ Trenčín na rozhodcov, štartovné, registračné preukazy,  

- preprava na majstrovské a priateľské futbalové zápasy, tréningy, 

- odmeny - tréneri dorastu, "A" mužstva, asistent,  

- občerstvenie pri majstrovských a priateľských futbalových zápasoch okrem 

alkoholických   nápojov a tabakových výrobkov, 

- PHM - kosenie ihriska, čistiace a pracie prostriedky , 

- prenájom umelého futbalového ihriska, prenájom telocvične, vertikutrácia ihriska, 

- nákup dresov, zápasových a tréningových športových potrieb, 

- prenájom ľadovej plochy 

 

 

 

 

 

 

7.  Centrum voľného času -   6300 Euro na samotnú činnosť CVČ 

Účel použitia dotácií:  

1. športové a záujmové krúžky (z finančných prostriedkov CVČ): 

- preprava na majstrovské a priateľské zápasy, školské turnaje, plavecký výcvik, 

- preplatenie športového výstroja deťom, 

- nákup tréningových pomôcok , 

- nákup dresov , rozlišovacích dresov, 

- nákup futbalových lôpt tréningových a zápasových , 

- odmena pre vedúcich krúžkov -  odmena za  tréningovú jednotku(jeden tréning alebo 

zápas). 

 

 

Uznesenie dotačnej komisie č.2 2016 
     

 Dotačná komisia doporučuje OZ aby odporučilo starostke obce vypracovať spolu 

s vedením jednotlivých dotknutých organizácií a podpísať dotačneé zmluvy najneskôr 

do 31.3.2016. 

 

Dňa: 20.1.2016 



Zapísal:   Stanislav Maďar  

 

Planovany a schvaleny rozpocet na rok 2016 výber

NAVHOVANÉ DOTACIE rok 2016 SPOLU
T.J./sportove podujatia 6 900,00

T.J./transfer na cinnost - hokej 1 100,00

Šport spolu 8 000,00

Klenotnica - príspevok na činnosť 2 500,00

Dolinka - príspevok na činnosť 650

P.O./činnosť 5 000

Obč.združeniu-príspevok-OV Bzince Unia žien 450

Mimoskolske aktivity 6300

zasielané škole v rámci originálnych kompetencií  

  

 

 

 

 

 

 

 


