Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta – oblasť dopravy, urbanizmu a
architektúry

MsÚ Piešťany obdržal dňa 4.3.2015 – žiadosť Ing.arch. Evy Rohoňovej o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Piešťany do 1000 Eur vrátane, na aktivity v oblasti dopravy, architektúry
a urbanizmu. Žiadateľka požaduje dotáciu na uskutočnenie dvoch jednodňových konferencií
„Vízie pre Piešťany“ v mesiacoch jún a august 2015 v priestoroch Elektrárne Piešťany.
Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa
určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom č. 15/2014 a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.
154/2014, písm. A/ zo dňa 6. novembra 2014 schválilo a oznámilo poskytnutie dotácií pre rok
2015 na nasledovné východiskové okruhy:
a) rozvoj školstva a vzdelávania
b) telovýchova a šport
c) zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia
d) charita, humanitárna a sociálna starostlivosť
e) záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
f) ekológia a environmentalistika
g) podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Nakoľko pre oblasť dopravy, urbanizmu a architektúry neboli v rozpočte roka 2015 schválené
žiadne finančné prostriedky, nie je možné žiadosť v rámci vyhlásenej 1. výzvy na dotácie
schváliť.
V zmysle VZN mesta, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom môžu byť príslušným komisiám MsZ predkladané
návrhy na spresnenie a doplnenie aktivít.
Na základe prerokovania doručenej žiadosti v príslušných komisiách - Komisii pre výstavbu
a dopravu a Komisii pre financie a podnikanie, môže byť prijatím uznesení komisií iniciovaná
zmena rozpočtu mesta s návrhom financií pre doplnenie položky na podporu oblasti dopravy,
urbanizmu a architektúry vrátane výšky finančného objemu pre danú oblasť.
V tejto súvislosti navrhujeme príslušným komisiám po prerokovaní materiálu prijať
nasledovné uznesenia:
1. Komisia odporúča vytvorenie podprogramu „Dotácie do oblasti dopravy, urbanizmu
a architektúry“ v rámci programového rozpočtu mesta Piešťany - schváliť
- neschváliť
2. Komisia v rámci zmeny rozpočtu mesta odporúča zabezpečiť pre navrhovaný
podprogram finančné krytie vo výške .............. Eur
3. Komisia odporúča zabezpečiť vyhlásenie 2. termínu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácií pre rok 2015 v prípade schválenia zmeny rozpočtu v predmetnej
oblasti
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