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Zápisnica č. 4  
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  10.04.2018 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program:   

- otvorenie     
- schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica / PRO SENICA /  

v zmysle VZN č.20/2015 na rok 2018 
- prerokovanie Správ o plnení príjmov a výdavkov za rok 2017 za školy a školské zariadenia 

v pôsobnosti mesta Senica   
- rôzne  

 
1. Otvorenie – prítomných členov komisie  ako aj hostí v zastúpení : Ing. Elena Valášková  privítal 

predseda komisie Mgr. Peter Pastucha a  oboznámil s programom zasadnutia komisie.  
 
2. Ing. Výletová oboznámila prítomných s oznámením výšky limitu pridelených finančných 

prostriedkov  z PRO SENICA na 2018 .  Mesto Senica určilo pre komisiu pre vzdelávanie , kultúru 
a ZPOZ pri MsZ Senica  objem finančných prostriedkov vo výške 15 200,- €.  Do komisii bolo 
predložených 25 projektov v celkovom požadovanom objeme 28 804,00 € . Komisia rozhodne 
o predložených projektoch a v prípade schválenia odporučí výšku finančných prostriedkov.  

 
Členovia komisie sa postupne zaoberali jednotlivými  predloženými žiadosťami po stránke  vecného , 
finančného plnenia ako aj celkového prínosu pre mesto Senica.  
 
 Prehľad  odporúčaných schválených, resp. neschválených žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta 
Senica do 3 320 € je spracovaný v samostatnej tabuľke:  
žiadateľ Názov projektu  Požadova

ná suma  
v € 

Schválená 
suma  v €  

Poznámka  

Zväz slov. filatelistov , KF 
Senica  

Činnosť a rozvoj filatelie 
v meste Senica  

200 100  

Zväz postihnutých civil. 
chorobami 

Zájazd, návšteva múzea 
holokaustu v Seredi 

200 100  

Záhorská galéria J. 
Mudrocha , Senica  

Lýdia Štolcová , Obrazy 996 0 Komisia neodporúča 
schváliť dotáciu 
z dôvodu 
obmedzeného  limitu 
FP. 

Slovenský zväz chovateľov 
– ZO Senica  

41.Záhorácka výstava  670 200  

Rodičovské združenie pri 
ZŠ s MŠ J. Mudrocha  

30.výročie vzniku školy 600 500  

Záhorská knižnica Senica  Dni detskej knihy 2018 300 300  

Ondrej Kopecký  FEST FIESTA 2018 800 700  

Klub Spoločnosť L. 
Novomeského  

Literárna Senica L. 
Novomeského 2018 

1 300 700  

Záhorská galéria J. 
Mudrocha Senica  

E. Ševčíková a A.Demek - 
Laboratórium 

900 500  

Jednota dôchodcov – 
okres. organizácia 

Prehliadka speváckych 
súborov seniorov 

700 300  

O.z. SenART Workshop spojený 
s odborným seminárom  

300 0  

O.z. SenART Prenosné výstavné panely 
pre o.z. 

500 500  

Slov.zväz chovateľov – ZO 
Čáčov 

Miestna výstava zvierat 
SZCH ZO Čáčov 

500 200  

Výchova umením pri ZUŠ 
Senica  

13.Európsky mládežnícky 
hudobný festival 

2 800 2 800  

Výchova umením pri ZUŠ 
Senica  

Senické zlaté jabĺčko – 9. 
ročník  

600 0 Komisia neodporúča 
schváliť dotáciu 
z dôvodu obmedzen.  
limitu FP, FP boli 



 2 

prioritne poskytnuté 
v plnej výške na projekt 
13.Európsky mládež. 
hudobný festival  

Jednotka deťom  Školská športová olympiáda 
detí družobných škôl  

2 400 1 500  

MC Stonožkine slniečka Míľa pre mamu 2018 3 000 2 300  

Záhorské osvetové 
stredisko 

Senické zrkadielko A. 
Gamanovej 

600 100  

Klub priateľov histórie 
Senica  

170.výročie meruôsme roky 1 848 700  

A-FOTO Fenomén Kolónia  1 500 600  

Slov. zväz protifašistických 
bojovníkov 

Po stopách SNP 
v Podjavorinskom kraji  

600 100  

O.z. PRO Čáčov Stavanie mája v Čáčove 1 000 600  

Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi... 

Návrat domov 1 490 400  

Záhorácka divadlo Senická divadelná horúčka 
2018 

3 000 2 000  

Záhorácka divadlo Divadlo so somárikom – 
Farmár Dodo nešika  

2 000 0 Komisia neodporúča 
schváliť dotáciu - 
nerealizácie podujatia 
z technických dôvodov  

Spolu:   28 804 15 200  

 
3. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie Správ o plnení príjmov a výdavkov za rok 2017 za školy 
a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica . Všetci prítomní súhlasia s predloženými správami 
a odporúčajú predložiť na MsZ .  
 
4.Členovia komisie sa v bode rôzne zaoberali prerokovaním a schvaľovaním žiadostí o dotácie 
z rozpočtu mesta v zmysle VZN č.20/2015. Na základe záverom rokovania odporúčajú  zapracovať do 
VZN doplnenie , aby boli finančné prostriedky poskytované z rozpočtu mesta na jednotlivé projekty 
účelovo podľa druhu a obsahu jednotlivých položiek v rozpočte projektu.  
Komisia odporúča , aby boli projekty zameriavané viac na širšiu skupinu osôb – väčšia publicita 
a reklama  mesta vzhľadom na objem poskytovaných finančných prostriedkov  .  
Predkladané projekty, ktorých obsahom sú žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na výlety 
komisia neodporúča podporovať.         
 
Návrh na uznesenie :  
Uznesenie č.3/2018 zo dňa 10.04.2018 
Komisia pre vzdelanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 10.04.2018 
prerokovala predložené Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN 
č.20/2015 . Členovia komisie po preštudovaní žiadostí odporúčajú  poskytnúť resp. neposkytnúť 
finančné prostriedky jednotlivým organizáciám  na jednotlivé projekty tak, ako je uvedené v bode 2 
tejto zápisnice.  
Komisia vzhľadom na finančné možností rozpočtu mesta na rok 2018 podporuje a odporúča na 
schválenie  uvedené výšky  pri jednotlivých projektoch  .   
Hlasovanie : Prítomní : 6     za : 6 proti : 0  zdržal sa: 0  počet členov : 9 

 
Uznesenie č. 4/2018 zo dňa 10.04.2018 
Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 
10.04.2018 prerokovala Správy o plnení príjmov a výdavkov za rok 2017 za školy a školské zariadenia 
v pôsobnosti mesta Senica  a odporúča predložiť MsZ na vedomie.  
Hlasovanie : Prítomní : 6     za : 6 proti : 0  zdržal sa: 0  počet členov : 9 

 
Predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.  
 
Príloha : prezenčná listina,  
Zapísala: Ing. Výletová 


