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Návrh na
UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva v Snine:

Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
mimoriadnu dotáciu pre žiadateľa Mestský futbalový klub Snina, Pčolinská 2 744/5, 069 01 Snina,
IČO 17146780 v sume 10 000,- eur.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Dňa 26.08.2021 bola na Mestský úrad Snina doručená žiadosť Mestského futbalového klubu
Snina o mimoriadnu dotáciu vo výške 10 000,- eur. Účelom využitia dotácie sú cestovné náklady,
stravné a ubytovanie hráčov klubu. MFK Snina vznikli zvýšené náklady po postupe dvoch kategórií
U17 a U19 do 2. ligy stred – východ. Účastníkmi v tejto súťaži sú zástupcovia stredoslovenského
kraja, tým sa zvýšia náklady na cestovné, stravné a ubytovanie hráčov.
V zmysle § 7 VZN 151/2019 MsZ môže v odôvodnených prípadoch schváliť mimoriadnu dotáciu
pre žiadateľa, ktorý požiadal o dotáciu mimo určeného termínu podľa § 6 ods. 7 uvedeného VZN za
podmienky jej krytia v príslušnej kapitole rozpočtu. Vybavenie takejto žiadosti podlieha postupom
v zmysle tohto VZN (žiadosť, posúdenie v komisii, zmluva). Za odôvodnené prípady sa považuje
udalosť, akcia, podujatie, ktoré nebolo možné žiadateľom predvídať.

EKONOMICKÉ DOPADY NA ROZPOČET MESTA
Predkladaný materiál nemá ekonomický dopad na rozpočet mesta Snina. Pri schválení dotácie suma
10 000 € nezvýši výdavky mesta v rozpočtovej kapitole 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo za
predpokladu, že sa dodrží ustanovenie § 6 ods. 7 uvedeného VZN, keď má byť krytie mimoriadnej
dotácie z príslušnej kapitoly rozpočtu. Preto je nutné finančné prostriedky ubrať na inej položke
danej kapitoly. Vzhľadom na schválený rozpočet je návrh žiadosť o dotáciu kryť prostriedkami
z položky Plaváreň – prostriedky na prevádzku.

