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Dôvodová správa: 
 
Predmetný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2021„Doplnku č. 2 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta.“ je predkladaný z dôvodu liberácie ustanovenia VZN § 4 ods. 8 písm. d), ktoré 
neumožňuje niektorým žiadateľom dotácie pre rok 2021a 2022 úspešne sa uchádzať o poskytnutie 
dotácie v kalendárnych rokoch 2021 a 2022. Objektívna nemožnosť plnenia podmienky 
prijímateľom dotácie „Takto poskytnuté finančné prostriedky je prijímateľ dotácie previesť na 
základe prijatej faktúry v zmysle nájomnej zmluvy na bankový účet spoločnosti TSMPD, s.r.o. do 3 
resp. 5 pracovných dní po prijatí finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy,“ bola spôsobená následkom prijatých opatrení z dôvodu  pandémie ochorenia COVID-19. 
Upravuje sa zmluvná procesná lehota nesplnenia podmienky zo strany prijímateľov dotácie, ktoré 
nemala žiadny vplyv na splnenie povinnosti prijímateľa vo veci účelu a riadneho zúčtovanie 
poskytnutej dotácie. Pri hodnotení žiadosti o poskytnutie dotácie na kalendárny rok 2021 a 2022 
podľa tohto VZN sa (z dôvodu ochorenia pandémie COVID-19) nebude prihliadať na bod III.  ods.1 
„Zmluvy o poskytnutí dotácie“ za kalendárny rok 2020 v časti „v lehote do 3 resp. 5 pracovných dní“ 
pri hodnotení podmienok tých žiadateľov o poskytnutie dotácie na rok 2021 a 2022,  ktorí všetky 
ostatné zákonné a zmluvné povinnosti za kalendárny rok 2020 riadne splnili. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
číslo:................... 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2021„Doplnku č. 2 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta.“  

II. odporúča – neodporúča  MsZ 
 schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnok č. 2 Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta.“ 

 
Návrh na nariadenie: 
 
číslo:..3/2021......... 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2021„Doplnku č. 2 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta.“ 

II. schvaľuje – neschvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnok č. 2 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta.“ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2021 

„Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza  
č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.“ 

 
I. Prechodné ustanovenia 

 
1. Štvrtá časť, dopĺňa sa § 13a Prechodné ustanovenia v znení : 

Prijímateľ dotácie, ktorá mu bola poskytnutá v roku 2020 a 2021, a ktorý porušil povinnosť 
ustanovenú v zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta bod III. Povinnosti zmluvných 
strán ods. 1 „Takto poskytnuté finančné prostriedky je prijímateľ dotácie povinný previesť na 
základe prijatej faktúry v zmysle nájomnej zmluvy na bankový účet spoločnosti TSMPD, 
s.r.o. do 3 resp. 5 pracovných dní po prijatí finančných prostriedkov na bankový účet 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.“, môže byť poskytnutá dotácia v kalendárnom roku 2021 a 
2022.  

 
 

II. Záverečné ustanovenia 
 
      V § 14 sa dopĺňajú nové body 6 a 7 v znení:  
 

6. Na Všeobecnom záväznom nariadení mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta“ sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 22. februára 2021. 

 
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnok č. 2 Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta“ nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
 
 
 
 
V Prievidzi dňa        
 
 
 
 
                  JUDr. Katarína Macháčková  
                                             primátorka mesta  
 
 
 
 


