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Dodatok č. 1  

všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 4/ 2017 – VZN 

 
o participatívnom komunitnom rozpočte  

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1  a § 11 ods. 4 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 a § 7 ods. 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 č. 4/2017 - VZN: 

 

V článku 3 sa pridáva nový odsek 2, ktorý znie: 

2. Prostredníctvom participatívneho komunitného rozpočtu možno podporiť verejnoprospešné 

aktivity nekomerčného charakteru, pričom na účely tohto nariadenia sa za komerčné 

aktivity považujú napr. aktivity súvisiace s predajom tovaru alebo služieb, výberom 

vstupného a pod. 

 

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4. 

 

V článku 5 ods. 4 sa pridáva písmeno e) s nasledovným textom: 

e) komerčné aktivity podľa čl. 3 ods. 2 tohto nariadenia. 

 

V článku 5 ods. 9 písmeno c) znie: 

c) žiadateľ, jeho štatutárny zástupca, konateľ alebo spoločník má nevysporiadané záväzky 

voči mestu alebo inému orgánu verejnej správy. To platí, aj keď má žiadateľ 

nevysporiadané záväzky ako fyzická osoba alebo ako štatutárny zástupca alebo konateľ 

iného subjektu. 

 

V článku 6 v ods. 3 v tretej vete sa vypúšťajú slová „...a prítomní predkladatelia projektov.“   

 

V článku 6 v ods. 7 sa slová „...podľa čl. 7 tohto nariadenia...“ nahrádzajú slovami „...podľa 

tohto nariadenia...“   

 

Za článok 6 sa vkladá nový článok 7, ktorý znie:  

 

Čl. 7 

Proces predkladania a schvaľovania komunitných projektov v 2. kole 

1. Ak sa postupom podľa čl. 6 ods. 7 tohto nariadenia nevyčerpajú finančné prostriedky 

rozpočtované na príslušný rok, primátor mesta môže vyhlásiť druhé kolo výzvy na 

predkladanie projektov. 

2. Pre procesy predkladania a schvaľovania komunitných projektov v 2. kole platia rovnaké 

pravidlá a postupy ako v 1. kole, pričom termíny sa stanovujú nasledovne: 

a) Predkladanie (zasielanie) projektov: od 1. júla do 31. júla. 

b) Zverejnenie zoznamu doručených projektov: do 15. augusta. 

c) Verejné posudzovanie projektov: do 31. augusta. 



d) Zverejnenie výsledkov verejného posudzovania projektov: do 10 dní odo dňa skončenia 

ich posudzovania.  

e) Verejné hlasovanie o projektoch: od zverejnenia výsledkov verejného posudzovania 

projektov do 25. septembra 

f) Zverejnenie výsledku hlasovania a zoznamu projektov s počtom hlasov získaných v 2. 

kole verejného hlasovania: do 30. septembra. 

 

Články 7 až  12 sa označujú ako 8 až 13. 

 

Čl. 8 ods. 1 znie:  

1. Úspešných predkladateľov projektu, ktorí sa stanú prijímateľmi dotácie podľa tohto VZN 

(ďalej len prijímateľ dotácie), vyzve Mesto Nové Mesto nad Váhom na svojom webovom 

sídle a oznámením zaslaným na ich elektronickú adresu neodkladne na uzatvorenie zmluvy 

o poskytnutí dotácie (ďalej len zmluva). 
  

Čl. 12  Prechodné ustanovenia znie: 

V roku 2017 sa pre procesy predkladania a schvaľovania komunitných projektov uvedené 

v čl. 6 a v článku 7 tohto nariadenia určujú termíny nasledovne: 

1. Procesy predkladania a schvaľovania komunitných projektov v 1. kole: 

a) Predkladanie (zasielanie) projektov: od 11.5.2017 do 5.6.2017 vrátane 

b) Zverejnenie doručených projektov a termínu verejného posudzovania: do 12.6.2017 

c) Verejné posudzovanie projektov: do 21.6.2017 

d) Zverejnenie výsledkov verejného posudzovania projektov: do 26.6.2017 

e) Verejné hlasovanie o projektoch: od 3.7.2017 do 15.7.2017 vrátane 

f) Vyhlásenie výsledkov hlasovania: do 31.7.2017 

g) Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie: do 15.8.2017 

2. Procesy predkladania a schvaľovania komunitných projektov v 2. kole: 

a) Predkladanie (zasielanie) projektov: od 2.10.2017 do 9.10.2017 vrátane 

b) Zverejnenie doručených projektov a termínu verejného posudzovania: do 13.10.2017 

c) Verejné posudzovanie projektov: do 20.10.2017 

d) Zverejnenie výsledkov verejného posudzovania projektov: do 25.10.2017 

e) Verejné hlasovanie o projektoch: od 25.10.2017 do 3.11.2017 vrátane 

f) Vyhlásenie výsledkov hlasovania: do 8.11.2017 

g) Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie: do 20.11.2017 

 

V článku 13 Záverečné ustanovenia sa pridáva odsek 2, ktorý znie: 

2. Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa 12.9.2017 na 16. 

zasadnutí mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. 232/2017-

MsZ a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli 

mesta.  

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 12.9.2017.                                                                                     

 

Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                          primátor mesta     


