MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Doplnok č. 1
ktorým sa dopĺňa znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza
č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza
1. V článku 2, § 3 v bode 2. sa vypustí text "ako Dotačný program"
2. V článku 2, § 5 bode 2 sa doplní text:
„Žiadateľ je zároveň povinný poslať vyplnenú Prílohu č.1 (Žiadosť o poskytnutie dotácie z
rozpočtu mesta) elektronicky, vo formáte RTF alebo PDF, na adresu dotacie@prievidza.sk
najneskôr sedem dní pred zasadnutím príslušnej komisie MsZ, do pôsobnosti ktorej žiadosť
patrí a bude ju prerokovávať.“
3. V článku 2, § 5 sa bod 4. nahradí týmto znením:
„Žiadateľ predkladá doklady uvedené v bode 1. písm. a), b) a c) vždy ku každej novej
žiadosti o poskytnutie dotácie. Ak je žiadateľ zároveň registrovaným prijímateľom na prijatie
podielu zaplatenej dane (tzv. 2 percentá), a od dátumu jeho registrácie nenastali žiadne
zmeny formálneho charakteru (napr. zmena sídla, štatutárneho orgánu a pod.), môže
namiesto dokladov uvedených v bode 1. písm. a), b) a c) predložiť notársku zápisnicu
osvedčujúcu splnenie podmienok pre zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane
z príjmu v príslušnom kalendárnom roku.“
4. V článku 2, § 5 bode 5. sa vypustí bod c)
5. V článku 2, § 5 sa bod 7. doplní o text:
„c) v mimoriadnych prípadoch aj mimo termínov uvedených v bode 7 a) a b) za predpokladu,
že sa neprekročia príslušné výdavkové položky rozpočtu v danom rozpočtovom období.“
6. V článku 2, § 6 sa v bode 2. vypustí text:
„, a to najneskôr do 30. kalendárnych dní od termínu na doručenie žiadosti podľa bodu § 5
bodu 7. Žiadosti o dotácie doručené mimo stanovených termínov nemôže príslušná komisia
MsZ v zmysle tohto VZN prerokovať. O tejto skutočnosti písomne informuje zapisovateľ
príslušnej komisie MsZ žiadateľa aj s upozornením, že žiadosti sa z tohto dôvodu
nevyhovuje“
7. V článku 2, § 6 v bode 3. sa nahradí slovo „správne“ slovom „riadne“.
8. V článku 2, § 6 v bode 4. sa nahradí text "rovnakú akciu, úlohu alebo účel" textom „rovnaký účel“
9. V článku 2, § 6 sa bod 8. nahradí týmto znením:
„Členovia komisií MsZ, ktorí sa zúčastňujú posúdenia žiadosti a odporúčajú jej schválenie
primátorovi mesta, predložia vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka Vyhlásenie
pre účely transparentného posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
Prievidza (Príloha č. 4).“
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10. V článku 2, § 6 v bode 9. sa vypustí text „Zmluva musí obsahovať najmä.“. Prvá veta
príslušného bodu sa doplní textom „, s týmito obsahovými náležitosťami:“
11. V článku 3 sa § 9 doplní týmto znením:
„4. Na Doplnku č. 1 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza sa
uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 30. apríla 2013 a bol schválený uznesením
č. 137/2013.
5. Doplnok č. 1 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza
nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“
12. Príloha č. 2, Príloha č. 3 a Príloha č. 4 k VZN 131/2012 sa nahradia za nové formuláre, ktoré sú
priložené k tomuto doplnku.
Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.
Úplné znenie VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na internetovej stránke mesta
www.prievidza.sk.
V Príevidzi dňa 6. mája 2013
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