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NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA NOVÁ DUBNICA 

 
č. 6 /2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 7/2011 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Nová Dubnica 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici (ďalej MsZ) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 6/2016, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 7/2011 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Nová Dubnica, ktoré bolo schválené Uznesením MsZ č. 108 zo dňa 26.09. 

2011 a je účinné od 12.10.2011. 

 

 

ČLANOK I. 

Predmet úpravy 

 

 

Článok 4 odsek 2)  Prerokovanie žiadostí - doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie: 

Žiadateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri preverení dodržiavania účelnosti prostriedkov 

ako aj kontrolu ich použitia. Poskytovateľ pri kontrole postupuje podľa ustanovení zákona č. 

357/2015 Z.Z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok 4 Prerokovanie žiadostí - dopĺňa sa nový odsek 4), ktorý znie: 

Zamestnanci ekonomického oddelenia overia finančnou kontrolou úplnosť a kompletnosť 

predložených žiadostí a overia, či spĺňajú  všetky podmienky na poskytnutie dotácie 

z rozpočtu mesta. V prípade, že žiadateľ nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie, bude 

vyradený z procesu posudzovania. O tejto skutočnosti budú informované príslušné komisie a 

žiadateľ. 

 

Článok 5 - Forma poskytovania dotácií a návratných finančných  výpomocí - pôvodné 

odseky 1), 2), 3), 4) 5)  a 6) sa menia na odseky  2), 3), 4), 5), 6) a 7). Pôvodný odsek 7 sa 

ruší. 

 

 



 

 

Článok 5 odsek 1) - Forma poskytovania dotácií a návratných finančných  výpomocí – 

pôvodný odsek 1 sa nahrádza textom, ktorý znie: 

Uzatvoreniu zmluvy predchádzajú úkony spojené s vykonaním finančnej kontroly v zmysle 

zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Smernice č. 1/2016 o Finančnej kontrole Mesta Nová Dubnica. 

 

Článok 5 - Forma poskytovania dotácií a návratných finančných  výpomocí - dopĺňa sa 

nový odsek 8), ktorý znie: 

V jednom rozpočtovom roku je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi dotáciu len 

jedenkrát. 

 
Článok 6  odsek 1) - Zúčtovanie poskytnutej dotácie a návratnej finančnej výpomoci -  

za prvou vetou sa dopĺňa text, ktorý znie: 

Ak žiadateľ nevyčerpá dotáciu do stanoveného termínu 15.12. kalendárneho roka, nárok na 

poskytnutú dotáciu zaniká. 

Príslušný zamestnanci mesta vykonajú v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite finančnú kontrolu vyúčtovania dotácie u prijímateľa dotácie. 

 

Článok 7 odsek 1) Vrátenie poskytnutej dotácie a návratnej finančnej výpomoci - za 

prvú vetu sa dopĺňa text, ktorý znie: 

Žiadateľ je povinný nakladať s dotáciou hospodárne, účinne, efektívne a účelne v súlade 

s podmienkami uvedenými v zmluve. 

 

Článok 7 odsek 6)  Vrátenie poskytnutej dotácie a návratnej finančnej výpomoci - za 

poslednou vetou sa dopĺňa text, ktorý znie: „súčasne s vyúčtovaním dotácie. O vrátení 

prostriedkov žiadateľ písomne upovedomí poskytovateľa.“ 

 

Článok 7 Vrátenie poskytnutej dotácie a návratnej finančnej výpomoci - dopĺňa sa nový 

odsek 7), ktorý znie: 

Prijímateľovi dotácie, ktorý nepredloží vyúčtovanie dotácie v termíne stanovenom   

v zmluve alebo použije túto dotáciu na iný účel, ako bol určený v zmluve, mesto  

neposkytne dotáciu v nasledujúcom kalendárnom roku. 

 

Článok 8 odsek 4) Záverečné ustanovenia - doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré 

znie: 

Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta 

vykonáva hlavný kontrolór mesta v súlade s § 18d) ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení. 

 

Článok 8 Záverečné ustanovenia - dopĺňa sa nový odsek 5), ktorý znie 

Poskytovateľ dotácie overuje poskytnutie a použitie finančných prostriedkov finančnou 

kontrolou v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2011 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Nová Dubnica zostávajú v platnosti. 

 



 ČLÁNOK II. 

 

 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č.7/2011 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Nová Dubnica, bolo schválené Mestským zastupiteľstvom  v Novej Dubnici dňa 

14.12.2016  uznesením č.132/2016  a  účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli Mestského úradu Nová Dubnica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Peter Marušinec 

                                                                                 primátor mesta 
 


