
 

 

 

Mesto Prievidza podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

vydáva 

Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu mesta Prievidza 

I. 

Pozmeňujúce ustanovenia 

1. V článku 1 sa vypúšťa text „na podporu podnikania a zamestnanosti“. 

2. V článku 2, § 4 sa na záver bodu 2 dopĺňa toto znenie:  

„Odporúčaný návrh príslušnej komisie MsZ sa nevyžaduje pri schvaľovaní dotácií v 

súvislosti s akciami, úlohami alebo účelmi, ktoré sa realizujú v rámci participatívneho 

rozpočtu. Tieto na základe výsledkov verejného hlasovania a verejného zvažovania podľa 

finálnych verzií predložených projektových dokumentácií schvaľuje primátor mesta.“ 

3. V článku 2, § 5, bode 3 sa posledná veta nahrádza týmto znením: 

„Mesto uzná aj kópie týchto dokladov, ak žiadateľ v deň predloženia žiadosti do podateľne 

MsÚ, predloží kópie dokladov zamestnancovi mesta v príslušnom útvare, ktorý plní funkciu 

zapisovateľa príslušnej komisie MsZ, a ktorý overí svojim podpisom, dátumom a pečiatkou 

zhodnosť kópií s originálom.“ 

4. V článku 2, § 5, sa bod 5 nahrádza a dopĺňa týmto znením: 

„Predkladanie žiadosti sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií: 

a) na náhradu straty pri zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme (dotácie pre mestskú 

autobusovú dopravu), 

b) pre právnické osoby, ktoré vykonávajú športovú činnosť v športových objektoch mesta 

(zimný štadión, futbalový štadión, plaváreň) a majú platnú zmluvu so spoločnosťami 

založenými mestom. 

Dotácie poskytované podľa bodu 5, písmena a) a b) sú v príslušnom kalendárnom roku 

priamo schvaľované MsZ v rozpočte mesta pre konkrétne subjekty s uvedením účelu 

použitia a výšky dotácie. 

c) na akcie, úlohy alebo účely realizované v rámci participatívneho rozpočtu poskytované 

podľa finálnych verzií predložených projektových dokumentácií.“ 

5. V článku 2, § 5 sa na záver bodu 7 dopĺňa toto znenie: 



 

„O tom, či ide o mimoriadny prípad, rozhoduje príslušná komisia MsZ pri prerokovaní 

žiadosti o dotáciu a pri odporúčaní uvedie zdôvodnenie.“ 

6. V článku 2, § 6 sa vypúšťa bod 1. a body 2. - 12.  sa prečíslujú na body 1. - 11. 

7. V článku 2, § 6 sa súčasný bod 3 nahrádza novým bodom 2 v znení 

„Žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia len v prípade, že riadne vyúčtoval dotáciu 

poskytnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku.“ 

8. V článku 2, § 6 sa súčasný bod 7 nahrádza novým bodom 6 v znení: 

„Zapisovateľka príslušnej komisie MsZ, alebo iný poverený zamestnanec mesta Prievidza, 

vykoná administratívnu finančnú kontrolu (Príloha č. 3).“ 

9. V článku 2, § 7 sa v bode 2 a bode 6 mení dátum na 31.12. 

10. V zozname príloh sa nahrádzajú názvy príloh č. 3 a č. 6 týmto znením: 

„Príloha č. 3 – Správa z administratívnej finančnej kontroly“ a  

„Príloha č. 6 – Správa z administratívnej finančnej kontroly“ 

11. Príloha č. 1 k VZN 131/2012, Príloha č. 3 k VZN 131/2012 a Príloha č. 6 k VZN 131/2012 sa 

nahrádzajú za nové formuláre, ktoré sú priložené k tomuto návrhu doplnku. 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Na Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Prievidza sa uznieslo MsZ dňa 15.5.2017. 

2. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Prievidza bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke mesta 

Prievidza od 26.4.2017. 

3. Doplnok č. 2 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza nadobúda 

účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza. 

4. Úplné znenie VZN č. 2 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza 

znení Doplnkov č. 1 a 2 bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na internetovej stránke 

mesta www.prievidza.sk. 

 

Prievidza 15.5.2017 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 

primátorka mesta 


