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         D ô v o d o v á   s p r á v a  
   
K bodu :     Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2009 

 
           Od 1.1.2006 nadobudla účinnosť novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, zmena sa týka aj poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

 

Z § 7  Výdavky rozpočtu vyplýva – obec môže poskytovať: 

1, Dotáciu právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec 
- na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme 

- alebo v prospech rozvoja územia obce. 

 

2, Dotácie inej obci alebo VÚC 

- ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec 

- ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie 

- alebo inej podobnej udalosti na ich území. 

 

3a, Dotácie právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec a 

3b, Dotácie fyzickej osobe – podnikateľovi, 

- ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú  

      činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec  

      poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN /pripravuje sa zmena VZN  -  

      o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica/ obce len na podporu 

- všeobecne prospešných služieb 

- všeobecne prospešných  alebo verejnoprospešných účelov 

- podnikania a zamestnanosti. 

 

 

Rozborová časť: 

 

V zmysle Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §7 ods.6...v rozpočte obce na 

príslušný rozpočtový rok sa prostriedky na dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu 

alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich 

poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. 

 

Na mesto boli doručené  písomné žiadosti o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Nová 

Dubnica na rok 2009. Všetky boli predmetom prejednávania v príslušných komisiách, a to 

v komisii kultúry, komisii mládeže a športu a v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej. 

Následne boli postúpené s odporučením o pridelení  výšky finančných prostriedkov  na          

F a MK. 

 

Celková výška finančných prostriedkov vyčlenená v rozpočte Mesta Nová 
Dubnica na dotácie  , ktorá bola schválená v rozpočte na rok 2009,  MsZ dňa 

15.12.2008 je 33 194 € / 1 000 002,44 Sk.  
 
Táto finančná čiastka bola rozdelená formou limitov jednotlivým 

komisiám, ktoré na svojich zasadnutiach rozhodli o výške finančných 
prostriedkov pre jednotlivé subjekty. 
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Ekonomický dopad: 

Schválenie predloženého návrhu /príloha č.1/ na rozdelenie dotácií,  nemá dopad na 

rozpočet, nakoľko finančné prostriedky, v tejto výške 33 194 € sú v rozpočte vyčlenené. 

 

Požiadavka z komisií, na rozdelenie finančných prostriedkov v roku 2009 z rozpočtu mesta  

na dotácie bola vo výške 53 535 € / 1 612 795,41 Sk, čo prevýšilo rozpočtované prostriedky 

o 20 341 € / 612 792,97 Sk. 

Mesto v dôsledku dopadu finančnej a hospodárskej krízy a prijatých opatrení vlády SR na jej 

zmiernenie musí vo svojom rozpočte uvažovať so znížením výnosu dane z príjmov FO cca vo 

výške 7,20 %., čo predstavuje v číselnom vyjadrení sumu cca  180 tis. € /5 400 tis. Sk.  

Preto nie je v súčasnej dobe možné pristúpiť k 100 %-nému plneniu požiadaviek na dotácie 

od jednotlivých subjektov, aby nedošlo k ohrozeniu rozpočtu a funkcií  mesta, ktoré mesto 

musí zabezpečovať v zmysle Zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení, kde z §1 ods.3 

vyplýva, že...základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.    

 

 

 

  

 

 

 

Vypracovala: Ing. Ježíková                                                                            Ing. Zoltán Stopiak 

Novej Dubnici, dňa 6.4.2009                   vedúci EO                


