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Stanovisko Komisie kultúry a cestovného ruchu: na zasadnutí dňa 31.5.2022 komisia odporučila MsZ 

predmetný návrh schváliť. 

 

Návrh VZN č. 19/2022 je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Trenčín na r.2016-2022 s výhľadom do r.2040 a nemá vplyv na rozpočet mesta.  

 

 

V Trenčíne, dňa 1.6.2022 



 

 

Dôvodová správa 

 

V zmysle účinného všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Trenčín (ďalej len „VZN č. 7/2012“) hodnotia jednotlivé komisie MsZ predložené žiadosti o poskytnutie 

dotácie podľa kritérií poskytovania dotácií na jednotlivé okruhy potrieb podľa VZN č. 7/2012, ktoré sú 

podrobne upravené v prílohách č. 1 – 6 k VZN č. 7/2012. 

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu MsZ v Trenčíne prerokováva žiadosti o poskytnutie dotácie na 

aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti podľa kritérií a podmienok stanovených 

v prílohe č. 1. Tieto  kritériá sa neaktualizovali niekoľko rokov a preto komisia kultúry a cestovného 

ruchu navrhla ich zmenu a bodové ohodnotenie s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu hodnotenia 

projektových zámerov v danej oblasti.  

Zároveň komisia navrhla doplnenie všeobecnej časti VZN v tom, aby žiadateľ o poskytnutie dotácie na 

aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti nemusel preukázať, že činnosť na ktorú alebo 

v súvislosti s ktorou o poskytnutie dotácie žiada vykonáva ako registrovaný subjekt minimálne 1 rok 

alebo že je právnym nástupcom subjektu, ktorý túto podmienku spĺňal (článok 4 ods.5).  

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín v zmysle 

predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa  § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods.4 

zákona č.  583/2004 Z. z.  o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

v y d á v a 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V článku 4 ods.5 posledná veta znie:  

„Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa o poskytovanie dotácie na aktivity v oblasti mládeže 

a v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti.“ 

 

2. V článku 10 sa dopĺňa nový ods. 15, ktorý znie:  

„15. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 22.06.2022 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta.“ 

 

3. V prílohe č. 1 Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti kultúry 

a záujmovej umeleckej činnosti v článku 2 sa ods.3 nahrádza nasledovným znením:  

 

„3.Komisia posudzuje žiadosti na jednotlivé podujatia a realizačné činnosti podľa nasledovných kritérií 

bodmi v rozsahu 1 – 5, pričom 5 je maximum: 

 

a) Hodnotenie činnosti žiadateľa: 

aa) skúsenosti žiadateľa s realizovaním projektov, 

ab) doterajšia aktivita žiadateľa v meste Trenčín. 

 

b) Hodnotenie umeleckého/ kultúrneho prínosu projektu: 

ba) umelecká/kultúrna hodnota projektu, 

bb) inovatívnosť, originalita, zachytenie súčasných trendov v kultúre, 

bc) pokračovanie v tradícii a jej rozvíjanie. 

 

c) Hodnotenie spoločenského prínosu projektu: 

ca) prínos projektu pre mesto Trenčín, regionálny alebo celoslovenský význam projektu, 

cb) vplyv na oživenie mesta, zapojenie obyvateľov, zvýšenie návštevnosti mesta, 

cc) schopnosť projektu osloviť zvolenú cieľovú skupinu a naplniť jej potreby. 

 

d) Hodnotenie ekonomických parametrov projektu: 

da) prehľadnosť financovania projektu, 

db) primeranosť nákladov s ohľadom na návštevnosť projektu, 

dc) účelnosť použitia požadovaných financií na dosiahnutie cieľov projektu, 

dd) schopnosť žiadateľa zaistiť si aj iné finančné zdroje vrátane príjmov z projektu.“ 

 

4. V prílohe č. 1 Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti kultúry 

a záujmovej umeleckej činnosti článku 2 sa dopĺňa nový ods.4, ktorý znie:  

 



„4.Komisia posudzuje žiadosti na činnosť združení s umeleckým alebo záujmovým zameraním podľa 

nasledovných kritérií bodmi v rozsahu 1 – 5, pričom 5 je maximum: 

 

a) Hodnotenie činnosti žiadateľa (kredibilita): 

aa) kultúrno-spoločenský význam – prínos žiadateľa pre mesto prípadne pre mestskú časť, 

ab) verejnoprospešnosť žiadateľa – pozícia v komunite, schopnosť aktivizovať obyvateľov, 

ac) odbornosť a skúsenosti žiadateľa,  

ad) systematická práca s cieľovými skupinami (napr. mládežou, seniormi a pod.) 

 

 

b) Hodnotenie ekonomických parametrov žiadosti: 

ba) prehľadnosť financovania,  

bb) hospodárnosť a účelnosť použitia financií podľa popisu výdavkov, na ktoré má byť dotácia použitá, 

bc) schopnosť žiadateľa zaistiť si aj iné finančné zdroje.“ 

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

                                              primátor mesta  

 

 

 

Príloha – znenie VZN č.7/2012 -  novelizované články 

-------------------------------------------------------------------------------    

 

Článok 4 

Všeobecné podmienky 

 

1.Dotácie sa poskytujú  oprávneným subjektom len  na základe žiadosti oprávneného subjektu  

doručenej Mestu Trenčín.  Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, že ku  dňu podania žiadosti  o 

poskytnutie dotácie nemá oprávnený subjekt voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným 

alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti. Podmienku vysporiadania záväzkov je 

oprávnený subjekt povinný spĺňať aj ku dňu podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

2. Na poskytnutie  dotácie  z  rozpočtu mesta  nemá oprávnený subjekt právny nárok. 

 

3. Dotácia sa  neposkytuje  politickým  stranám,  politickým hnutiam a ich koalíciám. 

 

4. Kritériá poskytovania dotácií na jednotlivé okruhy potrieb podľa tohto VZN sú upravené podrobne v 

prílohách č.1-6 k tomuto VZN.   

 

5. Žiadateľ o dotáciu musí preukázať, že činnosť na ktorú alebo v súvislosti s ktorou o poskytnutie 

dotácie žiada vykonáva ako registrovaný subjekt minimálne 1 rok alebo že je právnym nástupcom 

subjektu, ktorý túto podmienku spĺňal. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa o poskytovanie 

dotácie na aktivity v oblasti mládeže a v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti. 

 

6. Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo podujatie len jednu žiadosť o dotáciu. V prípade 

podania viacerých žiadostí o poskytnutie dotácie na konkrétnu činnosť alebo podujatie bude 

akceptovaná len jedna  žiadosť, a to podľa rozhodnutia príslušných komisií mestského zastupiteľstva.  



 

7.Pokiaľ žiadateľovi nebola schválená žiadosť o poskytnutie dotácie, nemôže v tom istom roku 

opätovne požiadať o poskytnutie dotácie na tú istú činnosť alebo podujatie, ktoré bolo predmetom 

neschválenej žiadosti. 

 

8.Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný účtovať o tejto dotácii samostatne (viesť 

analytickú evidenciu – každý doklad musí byť jednoznačne označený, že je financovaný 

z dotácie  poskytnutej mestom). Výnosy z poskytnutej dotácie sú príjmom žiadateľa. 

 

9.V prípade, ak sa pred vyplatením dotácie stane (napr. v čase medzi podpísaním zmluvy o poskytnutí 

dotácie a jej reálnym vyplatením) splatný záväzok oprávneného subjektu voči mestu, mesto si 

jednostranne započíta existujúce splatné pohľadávky voči oprávnenému subjektu a to oproti dotácii, 

ktorá má byť oprávnenému subjektu poskytnutá na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej 

medzi mestom a oprávneným subjektom. 

 

10.Mesto poskytuje dotácie max. do výšky 70% nákladov na projekt. V prípade, že požadovaná suma 

presahuje maximálne povolenú výšku dotácie ( 70% nákladov na projekt) dotácia sa zníži najmenej o 

presahujúcu sumu.  V prípade dotácií poskytnutých v súlade s čl. 2 ods. 3 písm. c) tohto VZN môže byť 

dotácia poskytnutá do výšky 100% nákladov na projekt, ak je to tak výslovne uvedené v textovej časti 

rozpočtu a teda nebude krátená tak ako je uvedené v predchádzajúcej vete.  

 

Článok 10 

 

1.Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: 

a) mestské zastupiteľstvo, 

b) hlavný kontrolór mesta, 

c) garanti dotácie, 

d) útvar ekonomický. 

 

2.Mesto  a  ním  poverení  zamestnanci  sú oprávnení vykonávať kontrolu použitia dotácie a dodržanie 

tohto VZN. Žiadateľ je povinný pri kontrolných akciách vykonávaných mestom poskytnúť potrebnú 

súčinnosť.  

 

3.Prílohami tohto VZN sú:  

a) Príloha č.1:„Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta  Trenčín na aktivity v oblasti kultúry 

a záujmovej umeleckej činnosti“  

b) Príloha č.2: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta  Trenčín na aktivity v oblasti 

cestovného ruchu 

c) Príloha č.3:  „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti športu 

a telesnej kultúry“ 

d) Príloha č.4: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín  na aktivity v oblasti 

životného prostredia“                                                                                                                       

e) Príloha č.5:  „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti školstva, 

výchovy a vzdelávania“  

f) Príloha č.5a: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti 

mládeže“                                                                                            

g)Príloha č.6: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín  na budovanie detských 

ihrísk“                                                                                                                                    h) Príloha č.7:   

Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Trenčín                                                                                                     

i) Príloha č. 8:  Formulár vecného vyhodnotenia projektu                                                           

j)  Príloha č. 9:  Tlačivo  „Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín“                                                                                      



k) Príloha č. 9a:Tlačivo  „Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín pre oblasť kultúrne podujatia 

a projekty“                                                                                                                l) Príloha č. 9b:Tlačivo  

„Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín pre oblasť záujmová umelecká činnosť“                                                                                                                         

m) Príloha č. 9c:Tlačivo  „Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín pre oblasť mládeže“ 

n) Príloha č. 9d: Tlačivo „Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín pre oblasť školstvo, výchova a 

vzdelávanie“ 

o) Príloha č.10: Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín  

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 21.09.2012 a nadobúda účinnosť pätnástym 

dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN  sa ruší VZN č. 3/2009  o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Trenčín. 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.3/2013, ktorým sa  mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne dňa 18.04.2013 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 

nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne  dňa 17.02.2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.18/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 

nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne dňa 13.12.2017 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín a Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 19/2014 o taxislužbách schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne dňa 26.09.2018 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 33/2019, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zákonom proti byrokracii schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne dňa 25.09.2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 38/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 11.12.2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 30/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 23.09.2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 35/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 18.11.2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 

 



14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 37/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 16.12.2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 

 

15. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 22.06.2022 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 

 

Príloha č. 1  

 

Kritériá pre poskytovanie dotácií z  rozpočtu mesta  Trenčín na aktivity  

v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti 

 

Článok  1 

Úvodné ustanovenia 

 

Organizačným a administratívnym garantom všetkých úkonov, spojených s realizáciou dotácií 

v oblasti kultúry,  je Útvar kultúrno-informačných služieb  Mestského úradu v Trenčíne. 

 

Článok  2  

Špecifické kritériá poskytovania dotácií 

  

1.Mesto na návrh príslušnej  komisie mestského zastupiteľstva  môže poskytnúť dotácie  právnickým a 

fyzickým osobám podnikateľom na podporu projektov, podieľajúcich sa na zabezpečovaní aktivít v 

nasledovných oblastiach: 

a) divadelníctvo, 

b) fotografia, kinematografia a video,    

c) hudba,    

d) kultúrne aktivity vysokých a stredných škôl,    

e) knihovníctvo, 

f) literatúra, 

g)folklór a tradičná ľudová kultúra,  

h) múzeá a galérie,     

i) pamiatková starostlivosť,    

j) história a kultúrne dedičstvo 

k) tanečná kultúra,    

l) úžitkové umenie a dizajn,    

m)výtvarníctvo a multimediálne žánre.   

 

2.Dotácia  môže byť požadovaná na činnosť združení s umeleckým alebo záujmovým zameraním, alebo  

na jednotlivé podujatia a realizačné projekty užšieho lokálneho alebo záujmového rozsahu. Komisia 

z objemu finančných prostriedkov určených v rozpočte mesta ako dotácie pre kultúru a záujmovo-

umeleckú činnosť určí, aký objem prostriedkov sa použije na podporu podujatí a projektov a na podporu 

záujmovo-umeleckej činnosti. 

 

3.Pri posudzovaní žiadosti sa prihliada predovšetkým na nasledovné kritériá: 

a) umelecká história žiadateľa (autorov projektu), výsledky jeho činnosti, 

b) význam a rozsah aktivít, ktorými sa žiadateľ podieľa na kultúrnom živote v meste, 

c) prínos projektu pre prezentáciu mesta, 

d) doterajšia spolupráca žiadateľa (autorov projektu) na podujatiach poriadaných  mestom,  



e) objavnosť a originalita zámeru projektu, 

f)  početnosť cieľovej skupiny, 

g) počet zainteresovaných účastníkov projektu (aktívnych, pasívnych), 

h) kvalitatívna úroveň, žánrová a umelecká hodnota, 

i)  schopnosť spolufinancovania inými zdrojmi 

 

 

3.Komisia posudzuje žiadosti na jednotlivé podujatia a realizačné činnosti podľa nasledovných kritérií 

bodmi v rozsahu 1 – 5, pričom 5 je maximum: 

 

a) Hodnotenie činnosti žiadateľa: 

aa) skúsenosti žiadateľa s realizovaním projektov, 

ab) doterajšia aktivita žiadateľa v meste Trenčín. 

 

b) Hodnotenie umeleckého/ kultúrneho prínosu projektu: 

ba) umelecká/kultúrna hodnota projektu, 

bb) inovatívnosť, originalita, zachytenie súčasných trendov v kultúre, 

bc) pokračovanie v tradícii a jej rozvíjanie. 

 

c) Hodnotenie spoločenského prínosu projektu: 

ca) prínos projektu pre mesto Trenčín, regionálny alebo celoslovenský význam projektu, 

cb) vplyv na oživenie mesta, zapojenie obyvateľov, zvýšenie návštevnosti mesta, 

cc) schopnosť projektu osloviť zvolenú cieľovú skupinu a naplniť jej potreby. 

 

d) Hodnotenie ekonomických parametrov projektu: 

da) prehľadnosť financovania projektu, 

db) primeranosť nákladov s ohľadom na návštevnosť projektu, 

dc) účelnosť použitia požadovaných financií na dosiahnutie cieľov projektu, 

dd) schopnosť žiadateľa zaistiť si aj iné finančné zdroje vrátane príjmov z projektu. 

 

4.Komisia posudzuje žiadosti na činnosť združení s umeleckým alebo záujmovým zameraním podľa 

nasledovných kritérií bodmi v rozsahu 1 – 5, pričom 5 je maximum: 

 

a) Hodnotenie činnosti žiadateľa (kredibilita): 

aa) kultúrno-spoločenský význam – prínos žiadateľa pre mesto prípadne pre mestskú časť, 

ab) verejnoprospešnosť žiadateľa – pozícia v komunite, schopnosť aktivizovať obyvateľov, 

ac) odbornosť a skúsenosti žiadateľa,  

ad) systematická práca s cieľovými skupinami (napr. mládežou, seniormi a pod.) 

 

 

b) Hodnotenie ekonomických parametrov žiadosti: 

ba) prehľadnosť financovania,  

bb) hospodárnosť a účelnosť použitia financií podľa popisu výdavkov, na ktoré má byť dotácia použitá, 

bc) schopnosť žiadateľa zaistiť si aj iné finančné zdroje. 



 

Článok 3 

Podmienky zúčtovania dotácií a zoznam príloh 

 

Prílohy potrebné k predloženiu a zúčtovaniu dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej 

umeleckej činnosti: 

 

a) Príloha  č. 1:  „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta  Trenčín na aktivity 

v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti“  

b) Príloha č.7:  Zúčtovanie dotácie                                                                                                     

c) Príloha č. 8: Formulár vecného vyhodnotenia projektu                                                           

d) Príloha č. 9a:  Tlačivo  „Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín pre oblasť kultúrne 

podujatia a projekty“                                                                                                                                                                  

e) Príloha č. 9b:  Tlačivo  „Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu  mesta Trenčín pre oblasť záujmová 

umelecká činnosť“    

 

Článok  4 

Záverečné ustanovenia 

 

Tieto Kritériá sú záväzné pre komisiu, ktorá posudzuje projekty,  pri jej činnosti a pre  všetky 

subjekty žiadajúce o dotáciu v tejto oblasti. 

 


