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Zápisnica č. 19/2022  
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske 

záležitosti  zo dňa  27.04.2022 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutie :  
- otvorenie 
- prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 3 000 € – malé 

projekty 
- ostatné  

 

1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal predseda komisie Mgr. Pastucha  

prítomných členov komisie a súčasne otvoril diskusiu  k podaním žiadostí 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20.  

 

2. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta do 3 000 € – malé projekty. 
Do komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  boli 

predložených 39 žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov projektov od 

jednotlivých organizácií v celkovom objeme 55 376,0 Eur.  Na základe rozhodnutia 

mesta Senica ako poskytovateľa finančných prostriedkov bol na rozdelenie určený 

finančný limit v objeme 19 000, 0 Eur. 

Členovia komisie sa podrobne zaoberali jednotlivými predloženými žiadosťami 

o poskytnutí finančných prostriedkov na projekty po stránke vecnej, finančnej ako aj 

hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov .  

Prehľad jednotlivých žiadostí ako aj odporúčaná výška na schválenie je uvedené 

v prílohe č. 1 , ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

3. V bode rôzne členovia komisie odporúčajú :  
Z dôvodu  zlepšenia vizualizácie Záhoráckej steny slávy odporúčajú členovia komisie 
vypracovať  štúdiu na architektonický návrh a následne zhodnotenie tohto kultúrneho 
stánku.  
 
Na záver zasadnutia komisie predseda komisie poďakoval  všetkým členom komisie 

za operatívny a efektívny prístup hodnotenia  predloženým žiadostiam.  

 

 

Uznesenie č.36/2022 zo dňa 27.04.2022 

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na 

svojom zasadnutí dňa 27.04.2022 prerokovala predložené žiadosti o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č.20 . Členovia komisie po 

preštudovaní jednotlivých žiadosti odporúčajú podporiť predložené žiadosti podľa 

prílohy č. 1. – zoznam žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Senica do 3 000 € .  

 

 

Príloha : prezenčná listina      schválil:  

        Mgr. Peter Pastucha   

          predseda komisie  

 

 

Zapísala: Ing. Výletová 


