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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 
1. v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 64/2018 zo dňa 25.6.2018, 

navýšenie finančných prostriedkov určených na dotácie z rozpočtu Mesta Trebišov na 

podporu rozvoja športu a telesnej kultúry v rámci športov 1. skupiny (koef. 

športu > 1 %) z Fondu na podporu športových klubov o sumu 5 500,00 € 

2. v nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 2/2018 zo dňa 

16.2.2018, navýšenie finančnej dotácie pre Hádzanársky klub Slavoj Trebišov na rok 

2018 o sumu 2 500,00 €, 

3. v nadväznosti na uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 2/2018 zo dňa 

16.2.2018 a č. 54/2018 zo dňa 14.5.2018, navýšenie finančnej dotácie pre Hokejbalový 

klub ADLER Trebišov na rok 2018 o sumu 3 000,00 € určenú na služby súvisiace 

s prepravou osôb externým dodávateľom, a to na obdobie od nadobudnutia účinnosti 

tohto uznesenia do 31.12.2018. 

           

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia   

 

 

V Trebišove, dňa 10.9.2018 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov získal v roku 2018 titul Majster Slovenska v kategórii 

starších žiakov. Táto skutočnosť navýšila výdavky na ďalší rozvoj klubu. Preto sa vedenie 

klubu opätovne rozhodlo požiadať Mesto Trebišov o navýšenie dotácie na činnosť klubu. Na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva preto predkladáme návrh na navýšenie finančnej dotácie 

pre Hádzanársky klub Slavoj Trebišov na rok 2018 o sumu 2 500,00 €.  

Hokejbalový klub ADLER Trebišov podal žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť klubu na 

rok 2018 v celkovej výške 11 000,00 €. Po prerozdelení finančných prostriedkov bola klubu 

schválená mestským zastupiteľstvom suma vo výške 2 836,00 €, ktorá však na celkovú činnosť 

klubu nepostačuje. Z uvedeného dôvodu navrhujeme navýšenie finančnej dotácie pre 

Hokejbalový klub ADLER Trebišov na rok 2018 o sumu 3 000,00 € určenú na služby súvisiace 

s prepravou osôb externým dodávateľom a to na obdobie od nadobudnutia účinnosti tohto 

uznesenia do 31.12.2018. 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 64/2018 zo dňa 25.6.2018, 

predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na navýšenie finančných 

prostriedkov určených na dotácie z rozpočtu Mesta Trebišov na podporu rozvoja športu a 

telesnej kultúry v rámci športov 1. skupiny (koef. športu > 1 %) z Fondu na podporu 

športových klubov o sumu 5 500,00 €. 

Po takomto navýšení budeme evidovať takýto stav finančných prostriedkov: 

 

 Fond na podporu športových klubov v sume 175 800,00 € (navýšenie o 5 500,00 €), z 

toho: 

o 1. skupina (koef. športu > 1 %) v sume 164 964,00 € (navýšenie o 5 500,00 €) 

o 2. skupina (koef. športu < 1 %) v sume   10 836,00 € 

 Fond na podporu športových aktivít v sume   12 040,00 € 

 Fond primátora v úhrnnej sume      5 160,00 € 

 

 

 

 

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia 

V Trebišove, dňa 10.9.2018 


