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Názov materiálu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza, za účelom riešenia 
mimoriadnej situácie v Prešove.  
 
 
 
Dôvodová správa: 
Mesto Prievidza má v programovom rozpočte schválené finančné prostriedky vo výške 
4 000,00 eur, ktoré boli pôvodne schválené na realizáciu novoročného ohňostroja. Po 
tragických udalostiach v meste Prešov, samospráva mesta Prievidza navrhuje zmeniť účel 
použitia uvedených finančných prostriedkov. Dotácia sa poskytuje za účelom riešenia 
mimoriadnej situácie, a to na bežné výdavky v súvislosti so zmiernením a odstraňovaním 
následkov a škôd spôsobených výbuchom plynu dňa 06. 12. 2019 v bytových domoch na 
Mukačevskej ulici v Prešove.  Poskytnutie dotácie je v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
číslo:........... 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza, za účelom riešenia 
mimoriadnej situácie v meste Prešov, 

II.  odporúča - neodporúča MsZ  
schváliť presun finančných prostriedkov vo výške 4 000,00 Eur, z Programu 11 Kultúra, 
Podprogram 4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít, položka 4 – 
Novoročný ohňostroj, na novú položku v Programe 13 Sociálne služby, Podprogram 2  
Príspevky neštátnym subjektom, položka 7 – Dotácia mestu Prešov na riešenie 
mimoriadnej situácie. 

 
číslo:........... 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza, za účelom riešenia 
mimoriadnej situácie v meste Prešov, 

II.  schvaľuje – neschvaľuje 
schváliť presun finančných prostriedkov vo výške 4 000,00 Eur, z Programu 11 Kultúra, 
Podprogram 4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít, položka 4 – 
Novoročný ohňostroj, na novú položku v Programe 13 Sociálne služby, Podprogram 2  
Príspevky neštátnym subjektom, položka 7 – Dotácia mestu Prešov na riešenie 
mimoriadnej situácie. 

 
 
 


