MESTO  LEVOČA
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta -

Predmet rokovania:             Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné 
                                               transfery na kultúru

Pre:			        Mestské zastupiteľstvo – 22.03.2016 
                                                
Predkladá:                            Mgr. Anna Lazorová, ved. odd. CRaRM 
                                                
Spracovateľ:		        Mgr. Anna Lazorová, ved.odd. CRaRM 
  		      	 		        		                                                                     
Návrh predkladateľa na uznesenie:   	
1) Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 500 eur pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, Ul. Hrabovská 1A na pokrytie nákladov (vyhotovenie DVD záznamu z akcie, ubytovanie, stravovanie účastníkov, tlač materiálov) pri realizácii Medzinárodného festivalu „Musica sacra“ s termínom realizácie  23.-24.7.2016, miesto realizácie  Bazilika sv. Jakuba v Levoči.

2) Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 500 eur pre  Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č.54 v Levoči na pokrytie dopravných nákladov - účasť Ľudovej hudby Matúša Ondruša na Gastrofeste M.D. Rettigovej v Litomyšli v termíne 20.-22.5.2016.

3) Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 4000 eur pre  Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č.54 v Levoči na dopravu umeleckých diel a výrobu propagačných materiálov na realizáciu výstav počas kalendárneho roka 2016 v Galérii mesta Levoča.

4)  Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre  DOM MATICE SLOVENSKEJ, so sídlom Zimná 68, Spišská Nová Ves na materiálové zabezpečenie akcie  23. ročník Šalianskeho Maťka – súťaž v prednese slovenskej povesti, s miestom realizácie Mestské divadlo v Levoči.

5)  Mestské zastupiteľstvo v Levoči neschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200  eur pre  DOM MATICE SLOVENSKEJ, so sídlom Zimná 68, Spišská Nová Ves na činnosť 160. výročie smrti Ľudovíta Štúra - spomienka, 24. ročník vychádzky na KOHWALD z dôvodu, že žiadosť v zmysle VZN č.22/2015  nespĺňa   podmienky  poskytnutia dotácie a  kritéria hodnotenia žiadosti.  

6)  Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 1500 eur pre Občianske združenie  Levočské Babie Leto, Kláštorská 36 v Levoči  na nájom a prepravu klavírneho krídla  za účelom realizácie  9. ročníka hudobného festivalu „ Levočské Babie Leto“ v termíne 08.-13.09.2016.

7) 	Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 1000 eur pre Občianske združenie Modrý Peter, Potočná  ulica 22A, Levoča na ubytovanie pre účastníkov festivalu „Stretnutie 2016 – festival pôvodnej slovenskej poézie“

8)  Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje  poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 2000 eur pre Občianske združenie Levočan na zabezpečenie podujatia (ubytovanie, doprava a materiálové a technické zabezpečenie) „Talenty Levoče a Richard Rikkon“ v termíne 09.-13.05.2016.

Stanovisko predkladateľa: 
1. Predkladateľ odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 500 eur pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, Ul. Hrabovská 1A na pokrytie nákladov (vyhotovenie DVD záznamu z akcie, ubytovanie, stravovanie účastníkov, tlač materiálov) pri realizácii Medzinárodného festivalu „Musica sacra“ s termínom realizácie  23.-24.7.2016, miesto realizácie  Bazilika sv. Jakuba v Levoči.
2. Predkladateľ odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 500 eur pre  Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č.54 v Levoči na pokrytie dopravných nákladov - účasť Ľudovej hudby Matúša Ondruša na Gastrofeste M.D. Rettigovej v Litomyšli v termíne 20.-22.5.2016.
3.	Predkladateľ odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 4000 eur pre  Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č.54 v Levoči na dopravu umeleckých diel a výrobu propagačných materiálov na realizáciu výstav počas kalendárneho roka 2016 v Galérii mesta Levoča.
4.	Predkladateľ odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 100 eur pre  DOM MATICE SLOVENSKEJ, so sídlom Zimná 68, Spišská Nová Ves na materiálové zabezpečenie akcie  23. ročník Šalianskeho Maťka – súťaž v prednese slovenskej povesti, s miestom realizácie Mestské divadlo v Levoči.
5.  Predkladateľ neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 200  eur pre  DOM MATICE SLOVENSKEJ, so sídlom Zimná 68, Spišská Nová Ves na činnosť 160. výročie smrti Ľudovíta Štúra - spomienka, 24. ročník vychádzky na KOHWALD z dôvodu, že žiadosť v zmysle VZN č.22/2015  nespĺňa   podmienky  poskytnutia dotácie a  kritéria hodnotenia žiadosti.  
6. 	Predkladateľ odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Levoči schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 1500 eur pre Občianske združenie  Levočské Babie Leto, Kláštorská 36 v Levoči  na nájom a prepravu klavírneho krídla  za účelom realizácie  9. ročníka hudobného festivalu „ Levočské Babie Leto“ v termíne 08.-13.09.2016.
7. 	Predkladateľ odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 1000 eur pre Občianske združenie Modrý Peter, Potočná  ulica 22A, Levoča na ubytovanie pre účastníkov festivalu „Stretnutie 2016 – festival pôvodnej slovenskej poézie“.
8. 	Predkladateľ odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru vo výške 2000 eur pre Občianske združenie Levočan na zabezpečenie podujatia (ubytovanie, doprava a materiálové a technické zabezpečenie) „Talenty Levoče a Richard Rikkon“ v termíne 09.-13.05.2016.

   
Stanovisko komisie MZ:       Komisia pre kultúru a CR odporúča MZ schváliť poskytnutie 
                                                 dotácie podľa návrhu predkladateľa. 

Stanovisko MR:                      MR odporúča MZ schváliť návrh predkladateľa

Termín: 		           ihneď

Zodpovedný: 		            PhDr., Mgr. Jozef Cvoliga, zástupca primátora 
                                                   Mgr. Anna Lazorová, ved. odd. CRaRM

Na vedomie:		primátor mesta
                     		zástupca primátora mesta
			       	hlavná kontrolórka	 
                                                    právnik mesta       
 

Levoči dňa:		            16.03.2016	

