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

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva 

 
Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií  

z rozpočtu mesta Prievidza  
 

 
I. 

Pozmeňujúce ustanovenia 
 

1. V článku 2, § 5 v bode 1 písm. b) sa na konci vety dopĺňa text: 
„pred podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie výpis z registra trestov nie starší ako tri 
mesiace,  pokiaľ tieto nie je možné overiť/dohľadať.1 

 
2. V článku 2, § 5 v bode 1 písm. h) sa na konci vety dopĺňa text: 
„ a že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (Príloha č. 2),  „ 
 
3. V článku 2, § 6 v bode 4  a 11 sa slová „ na internetovej stránke mesta“ nahrádzajú 
slovami „ na webovom sídle mesta“.  
 
4. V článku 2, § 8 v bode 1 sa vypúšťa slovo „ u všetkých“ a na konci vety sa dopĺňa text „ 
v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti“.  
 
5. Príloha č. 2 k VZN č. 131/2012 sa nahrádza novým formulárom, ktorý je priložený 
k tomuto doplnku. 
 
6. Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012 sa nahrádza novým formulárom, ktorý je priložený k 
tomuto doplnku. 
 
 

II. Záverečné ustanovenia 
 

 
1. Na Doplnku č. 3 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza sa 
uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 26. novembra 2018. 
  

                                                 
1 Zákon č. 177/2018 Z. zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 
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2. Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Prievidza bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na webovom sídla 
mesta Prievidza od 9. novembra 2018. 
 
3. Doplnok č. 3 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza 
nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
 
4. Úplné znenie  VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení  
Doplnkov č. 1 až 3 bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na webovom sídle 
mesta www.prievidza.sk. 
 
 
Prievidza, dňa 26. novembra 2018 

 
 
 
 
 

                                                            JUDr. Katarína Macháčková 
                                                       primátorka mesta 

 
 


