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Materiál č. 4 na 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 05.02.2018 

 

K bodu programu 5:„ Žiadosti o poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Obce Trnovec nad 
Váhom na rok 2018“ 

 

1. Dôvodová správa 

 

Predkladá: Ing. Július Rábek, starosta obce 

 

 

Dôvodová správa k materiálu č. 4 na 33. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom  

Na Obecný úrad v Trnovci nad Váhom boli v októbri roku 2017 doručené žiadosti o poskytnutie 
dotácie na rok 2018. Žiadosti doručili Futbalový klub Dynamo Trnovec nad Váhom, 
Telovýchovná jednota Dynamo Trnovec nad Váhom, Lukostrelecký klub Hubert Arrows 
a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Uvedené žiadosti boli následne 
v januári 2018 prerokované komisiami pri OZ v Trnovci nad Váhom a to Komisiou športu, 
Komisiou sociálnou, bytovou a zdravotníctva a Komisiou finančnou a podnikateľskou. 
Uvedené komisie predmetné žiadosti vzali na vedomie a súhlasili so schválením dotácie v plnej 
výške ako organizácie žiadajú a tým odporučili OZ schváliť prijaté žiadosti. 

-FK Dynamo Trnovec nad Váhom podal žiadosť o dotáciu na rok 2018 pre rozvoj a vytváranie 
dobrých podmienok pre aktivity pre zdravší spôsob života v obci. Celková výška dotácie 
predstavuje sumu vo výške 18 070 Eur. 

-TJ Dynamo Trnovec nad Váhom požiadalo o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 
vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry vo výške 6800 Eur.  

-Lukostrelecký klub Hubert Arrows požiadal o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na nákup 
terčov a terčovníc pre usporiadanie preteku Slovenského pohára v lukostreľbe, ktorého bude 
usporiadateľom v roku 2018, na ktorom sa stretne špička lukostrelcov z celého Slovenska. 
Požadovaná výška dotácie je vo výške 500 Eur a celkové predpokladané náklady na akciu 
predstavujú sumu 900 Eur.  



-Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku požiadala obec o poskytnutie dotácie 
na rok 2018 v celkovej sume 2500 Eur. Dotáciu žiadajú na kultúrnospoločenské aktivity, 
športové aktivity, rozvoj kultúrnych hodnôt, ale aj na vzdelávanie členov. Súčasťou žiadosti je 
aj žiadosť o zníženie 20% účasti v Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce, nakoľko združenie 
dôchodcov je najslabšia príjmová časť obyvateľstva, preto  žiadajú o zníženie kolonky ,,vlastné 
zdroje“ na nulovú hranicu. 

Žiadosti FK Dynamo Trnovec nad Váhom, TJ Dynamo Trnovec nad Váhom, LK Hubert Arrows 
a Jednoty dôchodcov Slovenska o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 sú prílohou 
tohto materiálu. 

 

 

 

 

 

 


