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        Spišská Nová Ves,  15. 7. 2019 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 19. 7. 2019 
 
PREDMET:   
 
 
Predkladá:  Adnan Akram, poslanec MsZ v Spišskej Novej Vsi  
 

Spracoval:   Ing. Andrea Jančíková 
                           
Prerokované:   na zasadnutí komisie kultúry pri MsZ v Spišskej Novej Vsi  12. 7. 2019 
 
Podpisy:  
 
 
  
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. schvaľuje  
poskytnutie dotácie pre: 
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves vo výške vo výške ............ €  
 
2. ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech žiadateľa  
 
Z: Ing. Andrea Jančíková  
T: 31. 8. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poskytnutie dotácií v zmysle VZN 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Spišská Nová Ves 
 
Prijatím VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves boli stanovené 
kompetencie rozhodovania o poskytnutí dotácií nad 1 000 € Mestskému zastupiteľstvu 
v Spišskej Novej Vsi. 
 
Komisia kultúry pri MsZ v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí 12. 7. 2019 prerokovala 
viacero žiadostí.  
Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi odporučila udeliť dotáciu pre Divadlo Kontra vo 
výške 2 200 € ako podporu činnosti divadla formou dotácie na čiastočnú úhradu nákladov za 
nájom priestorov.  
 
Divadlo Kontra pôsobí v Spišskej Novej Vsi od svojho vzniku v januári 2007 celých 12 rokov.  
Počas svojej existencie uviedlo 20 premiér, pričom niektoré z nich boli na Slovensku uvedené 
prvýkrát. Počas celého kalendárneho roka divadlo výraznou mierou prispieva k bohatej 
ponuke kultúrnych programov na území mesta. Okrem toho divadlo úspešne reprezentuje 
naše mesto nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, napr. na prestížnom svetovom festivale The 
Edinburgh Fringe.  Medzi najvýraznejšie úspechy na Slovensku možno spomenúť udelenie 
ocenenia DOSKY 2019 – NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓNY, ktoré Kontra získala vďaka 
hlasovaniu divákov. 
Ceny DOSKY udeľuje Asociácia súčasného divadla na základe ankety, do ktorej sa každoročne 
zapájajú desiatky divadelných kritikov, teoretikov, ale aj novinárov a publicistov. Od roku 2015 
sa v rámci ceremoniálu odovzdáva aj Cena Slovenského centra AICT - Medzinárodnej asociácie 
divadelných kritikov za mimoriadny prínos v  oblasti divadla. V rovnakom roku sa spustilo aj 
internetové hlasovanie divákov o Divadlo sezóny, najprv bratislavského a od roku 2018 
celoslovenského.  
 
 
Spracovala Ing. Andrea Jančíková 


