
Mestské zastupiteľstvo mesta Nováky (ďalej len „MsZ“) s použitím § 11 ods. 4 písm. a) Zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s ustanovením § 34 Zákona               

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení v y d á v a  

 

Z á s a d y 

Poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely 

z rozpočtu mesta Nováky 

úplné znenie 

 

Článok I 

Základné ustanovenia 

 

§ 1 

Predmet a rozsah zásady 

 

1.  Zásady poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta 

Nováky (ďalej len „zásady“) upravujú rozsah a spôsob výdavkov z rozpočtu mesta Nováky 

(ďalej len „mesto“), ktoré sa použijú na poskytnutie darov na reprezentáciu a propagáciu mesta 

a sociálnu pomoc. 

 

2. Z rozpočtu mesta sa môžu uhrádzať výdavky na dary v rozsahu schválenom v rozpočte 

mesta na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálne hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti ich použitia. 

 

3. Tieto zásady sa nevzťahujú na výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u pri MsZ a výdavky na 

propagáciu mesta formou publikácií, pohľadníc a reklamných predmetov. 

 

4. Výdavky podľa ods. 3 sa riadia schváleným rozpočtom mesta na príslušný rozpočtový rok. 

 

5. Poskytnutím výdavkov podľa ods. 2 nemožno zvýšiť celkový dlh mesta. 

 

 

§ 2 

Poskytnutie daru 

 

1. Mesto poskytne alebo môže poskytnúť dar vecnou alebo peňažnou formou. 

 

2. Mesto poskytne prostredníctvom rodičov peňažný dar vo výške 300,00 Eur každému 

živonarodenému dieťaťu, ktoré sa narodilo od 01.01.2019 a v čase narodenia stáva obyvateľom 

mesta. 

Peňažný dar sa vyplatí v dvoch splátkach: 

a) prvá časť v sume 150,00 Eur každému živonarodenému dieťaťu, ktoré sa v čase 

narodenia  stáva obyvateľom mesta 

b) druhá časť v sume 150,00 Eur, ako doplatok do sumy 300,00 Eur po dožití jedného roku 

veku dieťaťa, ktoré má i naďalej trvalý pobyt v meste Nováky.  

 

3. Mesto môže poskytnúť dar: 

 a)  ako humanitnú pomoc právnickým a fyzickým osobám postihnutých živelnou 

pohromou, 



 b) obyvateľom mesta pri ich významných životných alebo pracovných jubileách, 

c) osobám reprezentujúcich mesto v oblasti hospodárstva, spoločenského života, 

zdravotníctva, školstva a športu, 

 d)  osobám so zásluhami o rozvoj hospodárstva, spoločenského života, zdravotníctva, 

školstva, kultúry a športu v meste, 

 e)  členom významných zahraničných alebo tuzemských návštev mesta, 

 f) organizátorom spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, 

 g) žiadateľom, ktorí dar použijú na zveľaďovanie a zvyšovanie kvality života 

a spoločenského spolunažívania občanov mesta, 

 

4. O poskytnutí daru rozhoduje: 

 a) MsZ nad hodnotu daru 300,00 €, 

 b) primátor mesta do hodnoty daru 300,00 €. 

 

5. Pri poskytnutí daru nad hodnotu 100,00 € vypracuje mesto darovaciu zmluvu. Po podpise 

zmluvy oboma zmluvnými stranami bude zrealizovaný prevod vecného daru alebo darovanej 

čiastky na účet obdarovaného alebo v hotovosti z pokladne mesta do rúk obdarovaného. 

 

6. Poskytnutie daru pod hodnotu 100,00 € bude zrealizovaný prevod vecného daru alebo 

darovanej čiastky na účet obdarovaného alebo v hotovosti z pokladne mesta do rúk 

obdarovaného. 

 

7. Dar nemôže byť poskytnutý fyzickej ani právnickej osobe, ktorej bola v danom rozpočtovom 

roku schválená dotácia. 

 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto zásady sú záväzné pre orgány mesta Nováky a MsÚ v Novákoch. 

 

2. Kontrolou dodržiavania týchto zásad je poverený hlavný kontrolór mesta. 

 

3. Aktualizáciu Zásad o poskytovaní darov - § 2 Poskytovanie daru - schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Novákoch 23. 11. 2015, uznesenie č. 198/2015 

 

4. Aktualizáciu Zásad o poskytovaní darov - § 2 Poskytnutie daru - schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Novákoch 19. 02. 2019, uznesenie č. 27/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Dušan Šimka 

                Primátor 


