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Dodatok č. 2 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2005 – MsZ
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom
Dôvodová správa:
Za účelom zlepšenia podmienok na participáciu obyvateľov mesta Nové Mesto nad Váhom na
rozvoji mesta, vytvorenia širšieho priestoru na napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov mesta, ako
i zvýšenia efektívnosti a transparentnosti verejného rozhodovania sa navrhuje presunúť časť
rozhodovania o použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na širokú verejnosť, a to
finančných prostriedkov poskytovaných formou dotácií na realizáciu projektov vo vybraných
oblastiach.
Týmto dodatkom všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2005:
a) sa rozširujú možnosti poskytovania dotácií o dotácie na projekty v rámci participatívneho
komunitného rozpočtu
b) upravujú sa neaktuálne znenia niektorých ustanovení všeobecne záväzného nariadenia mesta
Podmienky a ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií na projekty v rámci participatívneho
komunitného rozpočtu sa určia samostatným všeobecne záväzným nariadením mesta
o participatívnom komunitnom rozpočte mesta.
Návrh uznesenia :
Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo ........../2017- MsZ:
a) schvaľuje dodatok č. 2 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č.
1/2005 – MsZ o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom
b) ukladá zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na
dobu 15 dní
Termín: podľa textu

zodp.: prednosta MsÚ

Meno spracovateľa: Mgr. D. Hevery

Meno predkladateľa: Mgr. D. Hevery

Funkcia: vedúci OŠMaTK
Podpis predkladateľa:

Funkcia: vedúci OŠMaTK

M E S T O Nové Mesto nad Váhom
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Dodatok č. 2
všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 1/2005 – VZN
o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom

V Novom Meste nad Váhom 25.4.2017

Dodatok č. 2 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 odst. 1 a § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 odsek 2 a odsek 4
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 583/2004) sa
uznieslo na tomto dodatku všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2005:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom sa mení a dopĺňa nasledovne:

§ 2 „Všeobecné ustanovenia“ znie nasledovne:
1. Z rozpočtu mesta sa môžu podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 poskytovať dotácie
právnickým osobám, ktorých zakladateľom je Mesto Nové Mesto nad Váhom (ďalej len
mesto), a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja mesta.
2. Právnickej osobe neuvedenej v odseku 1 a fyzickej osobe – podnikateľovi (ďalej len žiadateľ),
ktoré majú sídlo, resp. trvalý pobyt na území mesta alebo pôsobia alebo vykonávajú činnosť
na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto podľa § 7 ods. 4
zákona č. 583/2004 poskytnúť dotáciu za podmienok ustanovených týmto všeobecne
záväzným nariadením len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných
alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
3. Z rozpočtu mesta sa môže poskytovať dotácia inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak
ide o účel podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004.
4. S cieľom zvýšenia podielu občanov mesta na napĺňaní potrieb a priorít obyvateľov mesta, ich
zapájania do verejného života a zvyšovania efektívnosti a transparentnosti verejného
rozhodovania možno poskytovať z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom aj dotácie na
projekty v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, a to za podmienok určených
všeobecne záväzným nariadením mesta o participatívnom komunitnom rozpočte mesta.
5. V rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok sa finančné prostriedky na dotácie podľa
odsekov 1 až 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť
celkový dlh mesta.
6. Finančnú čiastku určenú v rozpočte mesta na dotácie podľa odseku 1 až 4 schvaľuje mestské
zastupiteľstvo v rozpočte mesta na príslušný rok.
7. Základnou podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte na
tento účel určené finančné prostriedky.

§ 3 „Účelové určenie dotácií“ sa dopĺňa o odsek 4, ktorý znie:
4. Účelové dotácie na projekty podľa § 2 ods. 4 tohto nariadenia možno poskytnúť za podmienok
a podľa kritérií určených všeobecne záväzným nariadením mesta o participatívnom
komunitnom rozpočte mesta.
V § 5 „Žiadosť“ odsek 1 znie:
1. Žiadosti o dotácie na príslušný rok okrem dotácií na projekty podľa § 2 ods. 4 tohto nariadenia
sa prijímajú na Mestskom úrade v termíne od 1. októbra predchádzajúceho roka do 31. marca
príslušného roka, ak v tomto nariadení nie je uvedené ináč. Vzor žiadosti o dotáciu tvorí
prílohu č. 1 tohto nariadenia.
§ 6 znie:
Názov znie: „Komisia na prerokovanie žiadostí a navrhovanie dotácií na schválenie
Odsek 1 znie:
1. Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia prerokúva komisia v zložení:
o predseda komisie - 1. zástupca primátora mesta
o členovia komisie:
- 2. zástupca primátora mesta
- predseda komisie kultúry a spoločenských vzťahov
- predseda komisie školstva, mládeže a športu
- predseda komisie sociálnej a zdravotníctva
- predseda komisie na ochranu životného prostredia
- prednosta mestského úradu
- vedúci oddelenia finančnej a informačnej sústavy
Odsek 2 znie:
2. Komisia navrhuje primátorovi mesta poskytnutie dotácií podľa kritérií uvedených v § 8 tohto
nariadenia
V § 8 „Oblasti pre rozhodovanie o pridelení finančných prostriedkov sú najmä:“ sa mení
názov nasledovne: „Kritériá na posudzovanie žiadostí o dotáciu“
Pred odsek 1 sa vkladá veta: Žiadosti o dotáciu sa posudzujú najmä podľa nasledovných kritérií:
§ 9 „Priama dotácia poskytovaná primátorom mesta“ znie:
O žiadostiach, ktoré budú podané po termíne uvedenom v § 5 ods. 1 tohto nariadenia, rozhoduje
priamo primátor mesta v závislosti od toho, či sú ešte v rozpočte mesta na tento účel vyčlenené
finančné prostriedky.
V § 10 „Zúčtovanie poskytnutých dotácií“ odsek 1 znie:
1. Príjemca dotácie poskytnutej podľa § 2 ods. 2 tohto nariadenia je povinný vykonať písomné
vyúčtovanie dotácie na základe účtovných dokladov do 40 dní od ukončenia aktivít, na ktoré

bola poskytnutá dotácia, najneskôr však do 31. decembra príslušného roka. Termín
predloženia vyúčtovania sa uvedie v zmluve o poskytnutí dotácie. Súčasťou vyúčtovania
musia byť fotokópie účtovných dokladov, na ktoré sa vo vyúčtovaní odvoláva (t. j. kópie
faktúr, výpisov z účtu, doklad o nákupe a i.).

§ 11 Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2005 – VZN bol schválený dňa
25.4.2017 na 14. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením
č. /2017 - MsZ a nadobúda účinnosť dňom 11.5.2017.

V Novom Meste nad Váhom 25.4.2017.

Ing. Jozef T r s t e n s k ý
primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom

