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Dôvod predloženia 

 

Zosúladenie s návrhom VZN o financovaní Futbalového štadióna 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

Berie na vedomie: 

Dôvodovú správu k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 5/2015 a Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky 

 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 

nariadenie mesta Nováky č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Nováky 

 

 

Dôvodová správa 

V zákonom stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k zverejnenému návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 

nariadenie mesta Nováky č. č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 

mesta a na www.novaky.sk od 10. 02. 2017. 

Dôvodom zmeny je zosúladenie VZN s návrhom VZN o financovaní Futbalového štadióna. 

 

 

 

 

http://www.novaky.sk/


NÁVRH 

 

Všeobecne záväzného nariadenia, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky 

 

 

 

V § 2 Objem finančných prostriedkov na dotácie sa odsek 2 dopĺňa nasledovne: 

- Program 9 podprogram 2 max. do výšky 1,5 % z predpokladaného príjmu mesta za 

daň z nehnuteľnosti na príslušný rozpočtový rok 

 

V § 3 Kompetencie pri poskytovaná dotácií sa v odseku 1 vkladá bod 1.5 Ekonomická 

komisia pri MsZ prerokováva žiadosť o dotáciu na účel: „Náklady využité na zabezpečenie 

sociálneho nájomného bývania a verejnoprospešné účely mesta“. 

 

V § 5 Čerpanie, zmeny a zúčtovanie poskytnutie dotácie sa v odseku 1 vkladá písmeno c) 

zúčtovanie poskytnutej dotácie „Náklady využité na zabezpečenie sociálneho nájomného 

bývania a verejnoprospešné účely mesta“ do 10. 01. nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

V § 5 Čerpanie, zmeny a zúčtovanie poskytnutie dotácie sa v bode 4 dopĺňa za text: pri 

zúčtovaní v zmysle c) bude správa vyhotovená do 15. 02. príslušného roka 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa            , uznesením č.         . 

2. VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

Zverejnené:      Schválené:  

Vyhlásené:      Účinnosť:  
 

 

 

RNDr. Daniel  DANIŠ 

     primátor mesta 
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V § 5 Čerpanie, zmeny a zúčtovanie poskytnutie dotácie sa v odseku 1 vkladá písmeno c) 

zúčtovanie poskytnutej dotácie „Náklady využité na zabezpečenie sociálneho nájomného 

bývania a verejnoprospešné účely mesta“ do 10. 01. nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

V § 5 Čerpanie, zmeny a zúčtovanie poskytnutie dotácie sa v bode 4 dopĺňa za text: pri 

zúčtovaní v zmysle c) bude správa vyhotovená do 15. 02. príslušného roka 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3. Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa            , uznesením č.         . 

4. VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

Zverejnené: 10. 02. 2017     Schválené:  

Vyhlásené:       Účinnosť:  
 

 

 

RNDr. Daniel  DANIŠ 

     primátor mesta 

 

 


