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Dôvodová správa 

k materiálu Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 131/2012  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza 

Mestské zastupiteľstvo v Programovom rozpočte mesta Prievidza na rok 2017 schválilo finančné 

prostriedky na participatívny rozpočet. Keďže na realizáciu niektorých aktivít, ktoré zapojené 

subjekty navrhujú, je najefektívnejšie poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta, doplnením VZN 

navrhujeme zjednodušenie administratívneho postupu pri ich poskytovaní. Dôvodom je najmä to, že 

nie je potrebné duplikovať získanie informácií o zámere zo žiadosti o dotáciu, pretože zámery boli 

tvorené na stretnutiach participatívnych komunít a budú detailne popísané vo finálnych verziách 

predložených projektových dokumentácií. Navrhujeme preto, aby prijímateľ dotácie na akcie, úlohy 

alebo účely, ktoré sa realizujú v rámci participatívneho rozpočtu, nepredkladal žiadosť o dotáciu 

a aby takéto dotácie schvaľoval primátor mesta na základe výsledkov verejného hlasovania 

a verejného zvažovania.  

V návrhu VZN tiež navrhujeme upraviť niektoré ustanovenia podľa skúseností pri jeho aplikácii. 

Posúdenie oprávnenosti žiadosti sa pri spracovaní agendy v súčasnosti duplikovalo. Okrem Prílohy 

č. 3 k VZN sa vypĺňal aj formulár správy z administratívnej finančnej kontroly. Preto navrhujeme túto 

administratívu realizovať len raz. Duplicita administratívnych a kontrolných úkonov sa odstaňuje aj 

zmenou formulára Prílohy č. 6 k VZN. 

Častým problémom v procese posudzovania žiadostí o dotácie je aj to, že dotácia nemôže byť 

poskytnutá, ak žiadateľ riadne nevyúčtoval predchádzajúcu poskytnutú dotáciu. Ak mesto napríklad 

poskytne dotáciu športovému klubu na celoročnú činnosť, je obmedzená možnosť podporiť počas 

roka jeho mimoriadnu a neočakávanú aktivitu, napríklad účasť na turnaji a je potrebné najprv 

vyúčtovať poskytnutú dotáciu na celoročnú činnosť. Navrhujeme preto toto obmedzenie upresniť 

a poskytnutie dotácie podmieniť len riadnym vyúčtovaním dotácie poskytnutej v predchádzajúcom 

roku. 



 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

Mestská rada  

uznesenie č.  

1. berie na vedomie  

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

2. odporúča – neodporúča 

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

 

Mestské zastupiteľstvo  

uznesenie č.  

1. berie na vedomie  

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

2. schvaľuje – neschvaľuje 

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



 

 

 

 

 

NÁVRH 

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 ......... 

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.............. 

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 24.4.2017 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 


