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8.  Návrh na rozdelenie obecných dotácií záujmovým 
spolkom a občianskym združeniam v obci  

na rok 2019 
 
 

U Z N E S E N I E  č. 8-II/OZ/2019 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Častej 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) v spojitosti s VZN obce Častá č. 1/2013  

o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 
 

s c h v a ľ u j e 
rozdelenie obecných dotácií v roku 2019 nasledovne: 

 
 

1) Športový klub SPC Častá (silový trojboj) vo výške       3.050 EUR 
2) Futbalový klub FC Slovan Častá vo výške                  6.000 EUR 
3) Klub slovenských turistov Častá vo výške                  2.300 EUR 

                4) RC Klub Častá vo výške                                             1.000 EUR 
5) Khan Karate Klub Častá vo výške                              1.600 EUR 
6) Kynologický klub Častá vo výške                                  900 EUR 
7) Divadlo na kolene Častá vo výške                              1.500 EUR 
8) Spolok dychovej hudby Častovanka vo výške                800 EUR 
9) Klub priateľov prírody Častá vo výške                           200 EUR 

              10) OZ Červenokamenské panstvo vo výške                     1.000 EUR 
              11) BTC Častá vo výške                                                     900 EUR 
              12) SATYR vo výške                                                            500 EUR 
              13) Fit centrum Častá                                                        250 EUR  

 
   

 

 

 

 

 
_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v.r. 
starosta Obce Častá 

 
 
Materiál obsahuje:  
1. Návrh uznesenia  

2.  Dôvodovú správu 



Dôvodová správa  
 
 
Poskytnutie dotácie od obce na základe VZN č. 1/2013 na rok 2019 žiadajú organizácie 
nasledovne:  
Športový klub SPC Častá žiada o dotáciu vo výške 5.000,00 € a to na účasť klubu v 
súťažnej sezóne 2019 v silovom trojboji v rôznych mestách SR a Európy.  
Futbalový klub FC Slovan Častá žiada o dotáciu vo výške 5.700,00 € na športové 
podujatia v obci Častá.  
Klub slovenských turistov Častá žiada o dotáciu vo výške 2.300,00 € na akcie 
turistov podľa kalendára (tradičná Častovská 50-ka, Bežecké preteky, Mraznické 
chodníčky). 
RC Klub Častá žiada o dotáciu vo výške 2.500,00 € na údržbu a prevádzku 
modelárskeho letiska Air gril 2019.  
Khan Karate Klub Častá žiada o dotáciu vo výške 1.500,00 € na podujatia 
športového klubu na rok 2019.  

Kynologický klub Častá žiada o dotáciu vo výške 750.00 € na súťaže psov, činnosť 
klubu a údržbu areálu.   
Divadlo na kolene Častá žiada o dotáciu vo výške 1.500,00 € na činnosť OZ, 
nacvičenie novej hry, účasť na podujatiach v obci v roku 2019.  
Spolok dychovej hudby Častovanka žiada o dotáciu vo výške 3.000,00 € na 
účinkovanie na kultúrno spoločenských akciách v obci.  
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Častá žiada o dotáciu vo výške 800,00 € na 
kultúrne podujatia, rekreačné pobyty, poznávací zájazd. 
Rodinné centrum U škriatka Klinčeka Častá žiada o dotáciu vo výške 600,00 € na 
detské podujatia (Detská 50-tka, Deň detí, Mikuláš).  
Klub priateľov prírody žiada o dotáciu vo výške 500,00 € na úpravu areálu, 
zabezpečenie areálu proti vandalom, silvestrovský výstup na Geltek. 
OZ Červenokamenské panstvo žiada o dotáciu vo výške 1.000,00 € na údržbu 
židovského cintorína v obci Častá.  
BTC Častá žiada o dotáciu vo výške 600,00 € na realizovanie športového podujatia 
Častovský cyklookruh, ktoré sa bude konať v roku 2019. 
Fit centrum Častá žiada o dotáciu vo výške 1.125,00 € na činnosť a na pomôcky. 
 

Poznámky: 

Príspevky na činnosť rodinného centra vo výške 600 EUR a klubu Jednoty dôchodcov 

vo výške 800 EUR sú už schválené v položke rozpočtu 6.7 a 6.5 v programe Sociálna 

starostlivosť. 

Príspevok na činnosť OZ Talentárium vo výške 3.000 EUR je súčasťou schváleného 

rozpočtu obce v položke 7.7 program Vzdelávanie.  

 


