
 

 
 

č. 1 /2007 
 

o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. 
 

     Mesto Nováky (ďalej len mesto) v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 7 ods.2,4 a 6 zákona č. 583/2004 Z.z., 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v platnom znení vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie, ďalej len VZN. 

Článok 1. 
Základné ustanovenia 

 
§ 1 

Predmet a rozsah úpravy 
 

     Týmto VZN sa upravuje postup a podmienky pre poskytovanie finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta týmto subjektom: 

a) právnickým osobám založených mestom 
b) iným právnickým osobám okrem uvedených v ods. a), ktoré majú sídlo na území 

mesta 
c) fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý má trvalý pobyt na území mesta 
d) iným právnickým a fyzickým osobám, neuvedeným v ods. a,b,c, . 

 
§ 2 

Vymedzenie pojmov 
 

1) Mesto môže osobám uvedeným v § 1 tohto VZN poskytovať finančné prostriedky ako: 
a) dotáciu 
b) dar 



 
2) Osobám podľa § 1 ods. a), tohto VZN, môže mesto poskytovať dotácie na konkrétne 

úlohy a akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia mesta. 
3) Osobám podľa § 1 ods. b),c), môže mesto poskytovať dotácie a dary len na podporu 

všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných 
účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

4) Osobám podľa § 1 ods. d) tohto VZN môže mesto poskytnúť dar vo finančnej forme, ako 
humanitnú pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, 
alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

5) Všeobecne prospešné služby pre účely tohto VZN sú najmä: 
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
f) výskum, vývoj vedecko-technické služby a informačné služby, 
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

6) Všeobecne prospešným alebo verejnoprospešným účelom sa na účely tohto VZN    
rozumie najmä: 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov 
c) ochrana a tvorba životného prostredia 
d) ochrana práv detí a mládeže 
e) rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy 
f) humanitná pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození 

života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 
 

Článok 2 
Poskytovanie finančných prostriedkov 

 
§ 3 

Výška finančných prostriedkov 
 

1) Finančné prostriedky na poskytovanie dotácii a darov schváli Mestské zastupiteľstvo 
v Novákoch (ďalej len MsZ), v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok, týmito 
formami: 

       a)  priamo pre konkrétny subjekt, akciu alebo účel použitia, 
         b) v celom objeme v príslušnom rozpočtovom oddiely, bez určenia konkrétneho 

subjektu. 
         c)  5000,- Sk ako soc. pomoc mladým rodinám, pri narodení dieťaťa 

2) Výška finančných prostriedkov na dotácie a dary schválená MsZ v rozpočte mesta na 
príslušný rozpočtový rok sa považuje za maximálnu, ktorú môže mesto v priebehu roka 
poskytnúť subjektom v zmysle § 1 a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta. 

 
 
 

§ 4 
Kompetencie pri poskytovaní finančných prostriedkov 

 
1) poskytnutí finančných prostriedkov  – dotácie v zmysle § 3 ods. 1 a) rozhodne MsZ 

v rámci schválenia rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok. 
 



 
 
2) O poskytnutí finančných prostriedkov – dotácii a darov v zmysle § 3 ods. 1 b) rozhoduje:  

a) do 50 tis. Sk, podľa vlastného uváženia – primátor mesta 
      b) nad 50 tis. Sk, do 150 tis. Sk – primátor mesta, po prerokovaní v mestskej rade (ďalej  

len MsR) 
      c) nad 150 tis. Sk MsZ, po prerokovaní v MsR 
 
3)  Sumy v ods. 2 sa rozumejú pre jeden subjekt, za kalendárny rok. 

 
§ 5 

Postup pri poskytovaní finančných prostriedkov 
 

1) Mesto v zmysle tohto VZN poskytuje finančné prostriedky na základe písomnej žiadosti 
doručenej na Mestský úrad v Novákoch (ďalej len MsÚ). 

      Žiadosť právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, musí obsahovať: 
             a)  presné označenie žiadateľa vrátane sídla, resp. trvalého pobytu, 

 b)   vyznačenie identifikačných údajov žiadateľa, vrátane čísla účtu, 
      c)   platný doklad o vzniku a registrácii, 
      d) doklad preukazujúci oprávnenosť osoby konať v mene organizácie, pokiaľ to     

nevyplýva z dokladu podľa písm. c), 
      e) požadovaná suma, účel použitia, resp. predpokladané náklady realizácie     zámeru, 

             f) formu prezentácie mesta pri poskytovaní finančných prostriedkov. 
 

Žiadosť fyzických osôb musí obsahovať: 
a) meno a priezvisko žiadateľa s adresou trvalého pobytu, 
b) požadovanú sumu a účel použitia. 

 
 2)  Predkladané doklady v zmysle ods. 1 musia byť originály, resp. overené kópie. Zhodnosť 

kópie s originálom môže potvrdiť aj poverený pracovník ekonomického odd. MsÚ. Na 
poskytovanie dotácii právnickým osobám založeným mestom, sa doklady nevyžadujú. 

 3)  Poskytnutie finančných prostriedkov konkrétnemu subjektu po schválení v zmysle § 4, sa   
vykoná na základe písomnej zmluvy medzi žiadateľom a mestom. 

 
Zmluva musí obsahovať: 

a)  zmluvné strany, 
b) výšku finančných prostriedkov a konkrétny účel použitia, 
c) spôsob a termín zúčtovania, 
d) záväzok vrátiť fin. prostriedky, pokiaľ sa nepoužijú na účel uvedený v zmluve, 
e) ustanovenie o práve mesta vykonať kontrolu hospodárnosti použitia poskytnutých fin. 

prostriedkov hlavným kontrolórom, prípadne komisiou, ktorú na tento účel zriadi MsZ. 
f) iné dojednania. 
 

 4)  V príslušnom rozpočtovom roku môže mesto poskytnúť finančné prostriedky na ten istý účel  
iba raz. 

 
 5) V prípade humanitárnej pomoci právnickým alebo fyzickým osobám, jednotlivcovi alebo 

skupine osôb v zmysle § 2, ods. 6 f), môže primátor mesta vo svojej kompetencii rozhodnúť 
o poskytnutí finančných prostriedkov – daru aj na základe výzvy verejnými mediálnymi 
prostriedkami. 

 
6) Finančný dar v zmysle § 3 ods.1 C sa poskytuje občiankam mesta za každé živonarodené 

dieťa. Forma poskytovania je upravená osobitným vnútorným predpisom. 
 



 
 

§ 6 
Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 

 
1) Poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. 

Subjekt, ktorý tieto finančné prostriedky prijal, je povinný predložiť ich zúčtovanie 
v termíne, určenom v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov. Takto určený termín  
môže byť najneskôr 28. február nasledujúceho roka.  

2)  Zúčtovanie finančných prostriedkov obsahuje: 
a) vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli; 
b) finančné zhodnotenie poskytnutých finančných prostriedkov , predovšetkým rozpočet  

o skutočných príjmoch a výdavkoch, ktoré súvisia s poskytnutými finančnými 
prostriedkami; 

c) kópie všetkých účtových dokladov, ktoré sa viažu k poskytnutým finančným prostriedkom 
alebo zoznam účtovných dokladov, ako sú tieto finančné prostriedky zúčtované 
v účtovníctve príjemcu. 

3) Zúčtovanie podľa odsekov 1. a 2. sa nevzťahuje na subjekty v zmysle § 1 ods. a), ktoré 
predkladajú vyhodnotenie plnenia rozpočtu mestskému zastupiteľstvu a poskytnutie fin. 
daru podľa § 3 ods. 1 C. 

4) Ak subjekty, ktorým mesto poskytlo finančné prostriedky podľa tohto VZN porušia 
rozpočtovú disciplínu, uplatní mesto postup v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení. 

 
 
 

Článok 3 
 

§ 7 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Mestský úrad podáva na každom zasadnutí MsZ informáciu o skutočnom poskytnutí 
fin.prostriedkov v zmysle § 3 a 4 za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia. 

2) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom 
v Novákoch dňa 13. 02. 2007, uznesením č. 2 – B/2.  

3) Účinnosť nadobúda 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

 
 
 
Deň zverejnenia: 19. 02. 2007 
 
 
 
 
 
 

Ing. Dušan Šimka 
primátor mesta 

 


