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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ DUBNICA
č. 9/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 7/2011, v znení doplnenia VZN
Mesta Nová Dubnica č. 6/2016 a VZN č. 4/2017,
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. 2 a 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. 9/2017, 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, v znení doplnenia Všeobecným záväzným nariadením
Mesta Nová Dubnica č. 6 /2016, ktoré bolo schválené Uznesením MsZ č. 132 zo dňa 14. 12.
2016 a je účinné od 30.12. 2016 a v znení doplnenia Všeobecným záväzným nariadením
Mesta Nová Dubnica č. 4 /2017, ktoré bolo schválené Uznesením MsZ č. 74 zo dňa
20.09.2017 a je účinné od 07.10.2017.
ČLANOK I.
Predmet úpravy
Článok 2 odsek 12 Všeobecné podmienky - za poslednou vetou sa dopĺňa text, ktorý znie:
To sa nevzťahuje pre osoby v zmysle Článku 2 ods. 1 s výnimkou nákupu tabakových
a alkoholických výrobkov.
Článok 2 Všeobecné podmienky - dopĺňa sa nový odsek 14), ktorý znie:
Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľ dane z pridanej hodnoty a uplatnil si odpočítanie dane
z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Nová
Dubnica uznaný výdavok na úhradu DPH.
Článok 2 Všeobecné podmienky - dopĺňa sa nový odsek 15), ktorý znie:
Prijímateľ dotácie v zmysle Článku 2 ods. 1 je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení
zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 3 Podmienky poskytovania dotácií - doplniť v odseku 3 nové písmená m), n) a o),
ktoré znejú:
m)čestné prehlásenie žiadateľa- právnickej osoby o tom, že nemá právoplatne uložený trest
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie v čase podania žiadosti,
n) výpis z registra partnerov verejného sektora vedeného podľa zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
V prípade, že žiadateľ o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nemá povinnosť registrovať sa
v tomto registri, doloží čestné prehlásenie, že nie je partnerom verejného sektora, ktorý má
povinnosť registrovať sa v zmysle citovaného zákona,
o) súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov
v zmysle zákona.
Článok 3 Podmienky poskytovania dotácií – doplniť v odseku 3 za poslednou vetou text,
ktorý znie:
Povinnou prílohou k žiadosti je Čestné prehlásenie, príloha č. 8 (nahrádza prílohu č. 2 a 3
Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta)
Článok 3 Podmienky poskytovania dotácií - doplniť v nasledovnom znení o nový odsek
označený ako ods.4 ( pôvodný ods. 4 prečíslovať na ods. 5 a pôvodný odsek 5 a 6 prečíslovať
na ods. 6 a 7).
Mesto pri schvaľovaní rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok môže vyčleniť z bežných aj
kapitálových výdavkov finančné prostriedky na výdavky súvisiace s predmetmi činnosti
zapísanými vo výpise z obchodného registra právnickej osoby, jednotlivo pre každý právny
subjekt so 100% majetkovou účasťou mesta v zmysle Článku 2 ods. 1 VZN.
Po schválení rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok žiadosti o poskytnutie dotácie
v zmysle tohto odseku nie je potrebné prerokovať v komisiách zriadených pri MsZ.
Článok 5 odsek 2) Forma poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí - za
prvou vetou sa dopĺňa text, ktorý znie:
Každú zmenu, ktorá nastane po podpise zmluvy (napr. zmenu sídla organizácie, štatutárneho
orgánu, bankového spojenia a pod.), je žiadateľ povinný písomne oznámiť poskytovateľovi
dotácie.
Článok 5 odsek 8) Forma poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie:
V jednom rozpočtovom roku je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi dotáciu len
jedenkrát, to neplatí pre žiadateľa podľa Článku 2 ods. 1 VZN.
V článku 6 - Zúčtovanie poskytnutej dotácie a návratnej finančnej výpomoci,v odseku 2,
písm. a) a písm. b)- doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie
Ročné zúčtovanie /príloha č.6, príloha č.7/ dotácie poskytnutej na všeobecne prospešné služby
a) podľa Článku 2 odsek 5 písmeno a) až i) VZN je povinný vykonať žiadateľ vždy
písomne na základe účtovných dokladov do 30 dní od posledného použitia dotácie v
dvoch písomných vyhotoveniach (z toho jeden originál a jedna kópia). V prípade
použitia dotácie v čase od 15.11. príslušného roka platí termín zúčtovania najneskôr
do 15.12. príslušného roka,

b) podľa Článku 2 odsek 5 písmeno j) je povinný vykonať žiadateľ vždy písomne na
základe účtovných dokladov do 30 dní od posledného použitia dotácie, najneskôr
do 30.11. príslušného roka, v dvoch písomných vyhotoveniach (z toho jeden originál
a jedna kópia V prípade použitia dotácie v čase od 01.11. príslušného roka platí termín
zúčtovania najneskôr do 30.11. príslušného roka.
Článok 6 ods. 2) Zúčtovanie poskytnutej dotácie a návratnej finančnej výpomoci - za
poslednou vetou sa dopĺňa text, ktorý znie:
Nedodržanie termínu predloženia vyúčtovania do 30 dní od času použitia dotácie bude mať
vplyv na posudzovanie pridelenia dotácie na nasledujúci rozpočtový rok.
Článok 6 ods. 3) Zúčtovanie poskytnutej dotácie a návratnej finančnej výpomoci - za
poslednou vetou sa dopĺňa text, ktorý znie:
V prípade dotácie poskytnutej na činnosť žiadateľa v príslušnom rozpočtovom roku sa
v zúčtovaní akceptujú doklady z celého obdobia, na ktoré bola dotácia poskytnutá, bez ohľadu
na termín vyplatenia dotácie. To sa netýka dotácie poskytnutej na konkrétne podujatia.
Zoznam príloh sa dopĺňa o :
Príloha č. 7 – Súpis dokladov zúčtovania dotácie poskytnutej Mestom Nová Dubnica
Príloha č.8 – Čestné prehlásenie k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nová
Dubnica
Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2011, v znení doplnenia VZN
Mesta Nová Dubnica č. 6/2016 a v znení doplnenia VZN č. 4/2017, o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Nová Dubnica zostávajú v platnosti.

ČLÁNOK II.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č.7/2011, v znení doplnenia VZN Mesta
Nová Dubnica č. 6/2016 a v znení doplnenia VZN č. 4/2017, o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Nová Dubnica, bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici dňa
14.12.2017 uznesením č. 107/2017 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli Mestského úradu Nová Dubnica.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

