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                       NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  20.09.2017 
 
K bodu :                     Návrh VZN č. ../2017 o podmienkach poskytovania dotácií  
                                     z rozpočtu mesta Nemšová 
Spracoval :                        Ing. Savková, vedúca finančného a správy majetku mesta 
                                            Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka mesta  
Schválil:                             Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ 
Predkladá :                        Ing. Jarmila Savková, vedúca finančného a správy majetku mesta 
Materiál obsahuje:            Dôvodovú správu, Návrh VZN 
Počet výtlačkov:               19 
Rozdeľovník:                    členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                             prednostka MsÚ 
                             MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                             MsÚ – odd. finančné a správy majetku  
                             MsÚ - hlavný kontrolór                                  

Dôvodová správa: Na základe noviel zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových územnej 
samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   upravili sa podmienky 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z 
rozpočtu mesta Nemšová len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie.  
V § 6 ods. 2 písm. i) sme ako súčasť žiadosť o dotáciu sme navrhli zdokladovanie  podmienky 
v zákone čestným prehlásením v to: 
i) čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti o dotáciu nemá žiadne záväzky voči 
mestu a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 
Okrem iného v doteraz platnom VZN číslo 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Nemšová sú ešte  finančné limity   a finančné prostriedky vyjadrené v SK.  
V zmysle uvedeného, predkladáme návrh nového VZN, ktoré by zároveň VZN č. 1/2005 
zrušilo 
Prerokované: 

a) Návrh bol predložený na rokovanie komisie finančnej a správy mestského majetku  
12.09.2017, o výsledku bude informovať predseda komisie.  

b)  na pracovnom zasadnutí poslancov MsZ dňa 13.09.2017   
Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke mesta. K návrhu neboli uplatnené pripomienky. 
Prerokované :   

a)na pracovnom zasadnutí poslancov MsZ dňa 13.09.2017  

 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu  
 
schvaľuje  
VZN č. .../2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nemšová        


