MESTO SEREĎ

DODATOK č. 1
zo dňa 14. 06. 2016

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Sereď zo dňa 16. 04. 2013

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď dňa: 14. 06. 2016
Účinnosť od: 01. 01. 2017

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov dopĺňa Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16.
04. 2013 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len „Dodatok“):
Čl. I
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16. 04. 2013 sa dopĺňajú
nasledovne:
1. Za § 10 sa dopĺňa § 10a v znení:
„§ 10a
Kompetencie pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
1) Úrad sústredí žiadosti, skontroluje splnenie podmienok poskytovania dotácií v súlade s §2
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď
a predloží ich na najbližšie rokovanie príslušnej komisie.
2) Žiadosti o dotáciu sú predkladané podľa oblasti zamerania príslušným komisiám mestského
zastupiteľstva nasledovne:
a) Komisii pre rozvoj mesta a životného prostredia žiadosti zamerané najmä na podporu:
I.
všeobecne prospešných služieb: služby na podporu regionálneho rozvoja a
zamestnanosti,
II.
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov: ochrana a tvorba životného
prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
III.
podnikania a zamestnanosti.
b) Komisii sociálnej a kultúrnej žiadosti zamerané najmä na podporu:
I.
všeobecne prospešných služieb: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie
sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a
prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných
slobôd, ochrana zdravia obyvateľstva,
II.
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov: rozvoj a ochrana
duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných
humanitných cieľov, ochrana zdravia, plnenie individuálne určenej humanitnej
pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo
potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
c) Komisii školskej, športovej a bytovej žiadosti zamerané najmä na podporu:
I.
všeobecne prospešných služieb: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, zabezpečovanie
bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
II.
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov: ochrana práv detí a
mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy.
3) Príslušná komisia navrhne výšku dotácie pre jednotlivých žiadateľov.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2017.
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
Dodatok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 14. 06. 2016 uznesením číslo
92/2016.

