
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BA ŇA č.7/2011 
o dotáciách zo dňa 25. 8. 2011 

 
     Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 odseku 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN): 

Čl. 1 
Účel VZN 

1. Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta Nová Baňa formou dotácií právnickým osobám 
a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 
mesta alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú 
služby obyvateľom mesta. 

2. Za dotáciu v zmysle tohto VZN sa nepovažujú bežné transfery organizáciám 
zriadeným mestom, ktoré sú im poskytnuté priamo v rozpočte mesta. 

 
Čl.  2 

Zdroje dotácií 
Zdroje na dotácie sú vytvorené v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok. Objem 
finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií pre jednotlivé cieľové oblasti 
schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta. 
 

Čl. 3 
Cieľové oblasti 

1. Dotácie môže mesto poskytovať len na podporu všeobecne prospešných služieb, 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 
a zamestnania. Všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel je taký druh 
činnosti, ktorý je podstatný pre život obyvateľov a uspokojuje ich potreby 
v oblastiach: 

 - všeobecná - spoločenská priznanosť istých potrieb, 
 - verejná dostupnosť, 
 - verejný úžitok (nie súkromný). 
2. Dotácie sú smerované do týchto cieľových oblastí: 

a) kultúrne aktivity, zachovanie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva, 
b) telovýchova a šport, 
c) osveta, výchova a vzdelávanie, 
d) zdravotníctvo,   
e) sociálna oblasť a zdravotne postihnutí, 
f) ochrana a tvorba životného prostredia, 
g) aktivity, ktoré propagujú mesto v celoštátnom, alebo medzinárodnom meradle. 

 
Čl. 4 

Podmienky poskytnutia dotácií 
1. Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo 
ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby 
obyvateľom mesta. 

2. Mesto môže poskytnúť dotáciu inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak 
zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii 
následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. 



3. Dotácie sa môžu poskytnúť iba na konkrétny účel alebo vopred určené okruhy potrieb, 
ktoré nie sú v rozpore s koncepciou jednotlivých oblastí života mesta. 

4. Finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú 
činnosť žiadateľa. 

5. Dotácie sa neposkytnú osobám, ktoré: 
      - nevyúčtovali predchádzajúcu dotáciu,  
      - nemajú vyrovnané iné záväzky voči mestu, 

- žiadosť nespĺňa  stanovené náležitosti a nie je na predpísanom tlačive.  
6. Dotácie sa neposkytnú na akcie alebo okruhy potrieb: 

- na činnosť politických strán alebo politických hnutí, 
- na nákup alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, 
- na občerstvenie s výnimkou sladkostí a nealkoholických nápojov, 
- na odmeny s výnimkou odmien pre trénerov a rozhodcov mládežníckych športových 
klubov.  

      7.  Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh    
           mesta na konci rozpočtového roka. 
 

 
Čl. 5 

Postup pri predkladaní žiadostí o dotáciu 
1. Mesto poskytne dotáciu len na základe písomnej žiadosti, ktorá je predložená na 

predpísanom tlačive. 
2. Žiadosti sa podávajú v podateľni MsÚ. Žiadosť je pridelená na vybavenie príslušnému 

zamestnancovi MsÚ, spravidla zapisovateľovi komisie MsZ. 
 

Čl. 6 
Postup pri rozdeľovaní dotácií 

1. Príslušná komisia MsZ posúdi žiadosti a odporučí pridelenie (resp. nepridelenie) 
v rámci schváleného rozpočtu a predloží na schválenie primátorovi mesta, resp. 
mestskému zastupiteľstvu. 

2. Pridelenie dotácie v rozpočtovom roku schvaľuje: 
 - do výšky 1660 Eur vrátane primátor mesta, 
 - nad 1660 Eur mestské zastupiteľstvo.  
3. Po schválení primátorom mesta, resp. mestským zastupiteľstvom, spracuje 

zamestnanec MsÚ, ktorý zodpovedá za čerpanie príslušného rozpočtu, dohodu medzi 
subjektom žiadajúcim dotáciu a mestom Nová Baňa a predloží ju na podpis 
štatutárnym zástupcom obidvoch strán. 

4. Na základe podpísanej dohody zabezpečí finančné oddelenie prevod finančných 
prostriedkov na účet žiadateľa. 

5. Dohoda o poskytnutí dotácie musí obsahovať: 
- výšku dotácie, 
- účel použitia dotácie, 

 - podmienku účelne a hospodárne nakladať s dotáciou v súlade s účelom, 
 - povinnosť vyúčtovať mestu použitie dotácie do stanoveného termínu, 

- povinnosť vrátiť mestu poskytnutú dotáciu, ktorá nebola vyúčtovaná alebo bola 
použitá v rozpore s účelom poskytnutia, 

 - spôsob prezentácie mesta ako podporovateľa akcie 
6. Písomnú žiadosť o dotáciu musí žiadateľ podať v riadnom termíne do                           

30. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom má byť dotácia 
poskytnutá. Výnimočne môže žiadateľ podať žiadosť o dotáciu aj v ďalšom termíne, 
čo posúdi príslušná komisia. 

7.    V jednom rozpočtovom roku je možné dotáciu z rozpočtu mesta poskytnúť tomu     



       istému žiadateľovi len jedenkrát.  
8. Dotácia poskytnutá v jednotlivých splátkach sa považuje za jednu dotáciu.  

 
Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 
1. Žiadateľ, ktorý obdrží dotáciu, je povinný predložiť mestu Nová Baňa vyúčtovanie 

dotácie v termíne stanovenom v dohode.  
2. Vo vyúčtovaní poskytnutej dotácie sa zhotovuje správa. Prílohou správy sú účtovné 

doklady, ktoré musia mať predpísané náležitosti požadované zákonom o účtovníctve. 
K účtovným dokladom musia byť priložené prílohy (príjemky, výdajky, prezenčné 
listiny, dodacie listy, faktúry, potvrdenia o nákupe). 

3. Vyúčtovanie dotácie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie 
v nasledujúcom rozpočtovom roku a musí obsahovať finančné vyúčtovanie a vecné 
vyhodnotenie projektu. 

4. Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej 
z rozpočtu mesta. 

5. Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie podľa predchádzajúceho odseku alebo 
použije dotáciu na iný účel ako bolo v dohode určené, je povinný dotáciu vrátiť na 
účet mesta najneskôr do 30 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie v dohode. 

6. Týmto VZN sa ruší VZN č. 13/2008 o dotáciách z rozpočtu mesta Nová Baňa zo dňa 
20.11.2008. 

 
 
VZN vyvesené:  na úradnej tabuli od 10.08.2011 do 24.08.2011  
VZN schválené: uznesením MsZ č.96/2011 zo dňa 25.8.2011 
VZN vyhlásené: vyvesením na úradnej tabuli od 5.9.2011 do 19.9.2011 
VZN účinné:  od 19.9.2011 
 
 
 
           Mgr. Ján Havran 
             primátor mesta 

  
 
 
 
  


