MESTO NO VÉ MESTO NAD VÁHO M

MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :
MsR:

8. schôdzka

dňa:

14.5.2020

MsZ:

8. zasadnutie

dňa:

26.5.2020

Názov materiálu: Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Nové Mesto nad Váhom č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte.
Dôvodová správa:
V súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID – 19
a avizovaným výpadkom dane z príjmu fyzických osôb predkladáme tento návrh Dodatku č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte (ďalej len
„VZN“) . Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa VZN o nový článok 12 Osobitné ustanovenia, ktorým
sa dopĺňa oprávnenie primátora mesta, zrušiť proces Participatívneho komunitného rozpočtu pre
príslušný kalendárny rok v presne vymedzených prípadoch.
Účinnosť Dodatku č. 1 sa navrhuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta, pričom naliehavý verejný záujem je daný z dôvodu potreby okamžitej reakcie na
celospoločenskú situáciu v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020,
núdzového stavu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 114 z 15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa
11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie na základe záverov z
rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020.
Návrh uznesenia :
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. ............/2020-MsZ
schvaľuje
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/2019
o participatívnom komunitnom rozpočte.
Meno spracovateľa:

Ing. František Mašlonka

Funkcia:

zástupca primátora

Meno
predkladateľa:
Funkcia:

Podpis predkladateľa:

Ing. František Mašlonka
zástupca primátora
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Dodatok č.1
k Všeobecne záväznému nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/2019 –
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 č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5 /2019 o participatívnom komunitnom
rozpočte (ďalej len „VZN“):
Článok 1
Predmet úpravy
Týmto Dodatkom č.1 sa mení VZN nasledovne:
1. Za Článok 11 VZN, sa dopĺňa nový Článok 12 – Osobitné ustanovenia, ktorý znie:
Čl. 12
Osobitné ustanovenia
V prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu podľa
osobitného zákona a v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, platných aj pre územie mesta
Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“), je primátor mesta oprávnený oznámiť zrušenie
procesu participatívneho komunitného rozpočtu (ďalej len „PKR“) pre príslušný kalendárny rok
bez vzniku nároku na poskytnutie finančných prostriedkov a bez nároku jednotlivých
navrhovateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov. Zmluva s navrhovateľom uzavretá
pred oznámením o zrušení procesu PKR pre príslušný kalendárny rok zostáva v platnosti, pokiaľ
nebude s navrhovateľom dohodnuté inak.
2. Pôvodný Čl. 12 Záverečné ustanovenia, je prečíslovaný na Čl. 13 Záverečné ustanovenia.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
Tento Dodatok č.1 k VZN bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta č. /2020MsZ dňa 26.5.2020 a nadobúda účinnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Novom Meste nad Váhom dňa 4.5.2020

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta
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