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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o poskytovaní dotácií č. 156/2018, 

rozdelenie finančných prostriedkov určených na dotácie z Fondu na podporu iných ako 

športových účelov v celkovej sume 9 000,00 € takto:  

 Náboženské a iné spoločenské služby v sume 6 000,00 €, z toho: 

o Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Trebišov v sume 

3 000,00 €, 

o Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Trebišov  v sume 3 000,00 €, 

 Sociálne zabezpečenie (Staroba – denné centrá) v sume 3 000,00 €, toho:  

o Denný stacionár Hugold, n.o.  v sume 3 000,00 €. 

 

 

         

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia    

 

 

V Trebišove  dňa 10.9.2018 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

V zmysle článku 3 ods. 3.3. písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov 

o poskytovaní dotácií č. 156/2018, o rozdelení finančných prostriedkov v rámci dotácií 

určených na podporu iných ako športových účelov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Na 

základe uvedených skutočností predkladáme mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

rozdelenie sumy 9 000,00 € určenej na rozdelenie finančných prostriedkov určených na dotácie 

z Fondu na podporu iných ako športových účelov v celkovej sume 9 000,00 € takto:  

 Náboženské a iné spoločenské služby v sume 6 000,00 €, z toho: 

o Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Trebišov v sume 

3 000,00 €, 

o Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Trebišov  v sume 3 000,00 €, 

 Sociálne zabezpečenie (Staroba – denné centrá) v sume 3 000,00 tis. €, z toho:  

o Denný stacionár Hugold, n.o.  v sume 3 000,00 €. 

 

 

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia 

V Trebišove, dňa 10.9.2018 

 


