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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o
návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
v znení dodatkov č. 1 - 6

u z n á š a   s a    n a    v y d a n í
Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
v znení dodatkov č. 1 - 6

u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť 
prostredníctvom referátu klientskeho centra 
služieb 
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 7 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov        
č. 1 – 6 na úradnej tabuli MsÚ

                                        T: do 10 dní
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým
                                        T: do 30 dní
                                        K: ref. organizačný
                                                                                

          ––––––––––––––––––––––––––
Jozef Dvonč

                    primátor mesta Nitry



Návrh DODATKU č. 7
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 - 6

     Mestské zastupiteľstvo v Nitre podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.    
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 7, 
ktorým sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 – 6 (ďalej aj „VZN“) mení a dopĺňa nasledovne:

1. V záhlaví VZN sa vypúšťa znenie: 
„a § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

2. V § 3 ods. 2 písm. a) sa za existujúci text dopĺňa nasledovné: 
„a nemá riadne a včas vyúčtovanú dotáciu poskytnutú Mestom Nitra podľa podmienok 
uzatvorenej zmluvy.“

3. V § 3 ods. 4 sa dopĺňa písm. f), ktoré znie:  
„na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing, dotáciu inému subjektu, 
odmeny funkcionárom a osobám spojeným s príjemcom“

4. V § 3 sa pôvodné znenie odseku 7. nahrádza novým: 
„Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok možno jednej osobe na jeden účel 
(projekt) poskytnúť iba jednu dotáciu a to maximálne do 70% hodnoty projektu; uvedený 
finančný limit neplatí pri poskytovaní dotácií na vykrytie nákladov za energie 
a prenájom, kde možno dotáciu poskytnúť maximálne do výšky 80% celkových 
nákladov.“

5. V § 3 sa dopĺňa nový ods. 11, ktorý znie:
„Žiadateľ o dotáciu musí preukázať, že činnosť, na ktorú alebo v súvislosti s ktorou o 
poskytnutie dotácie žiada, vykonáva ako registrovaný subjekt minimálne 1 rok. Prípadne 
žiadateľ o dotáciu preukáže právne nástupníctvo subjektu, ktorý túto podmienku spĺňa.“

6. V § 4 sa menia názvy cieľových oblastí a komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre 
tak, že:
- v písm. a) a v písm. b) v zátvorke sa pojem „komisia pre kultúru“ nahrádza pojmom 

„komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy“
- v písm. c) sa za slová telesná kultúra dopĺňa „– energie, prenájmy, vrcholový šport, 

mládežnícky šport, športové podujatia“ a v zátvorke sa pojem „komisia pre šport 
a telesnú kultúru“ nahrádza pojmom „komisia pre školstvo, mládež a šport“

- v písm. e) v zátvorke sa pojem „komisia pre školstvo a mládež“ nahrádza pojmom
„komisia pre školstvo, mládež a šport“

- v písm. g) v zátvorke sa pojem „komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné 
služby a verejný poriadok“ nahrádza pojmom „komisia pre dopravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné služby a verejný poriadok“

7. V § 4a ods. 2. sa text nasledujúci za slovom primátor nahrádza novým textom:
„(pre projekty s výškou žiadanej sumy do 2000 € vrátane) a mestské zastupiteľstvo (pre 
projekty s výškou žiadanej sumy nad 2000 €)“



8. V § 5 ods. 2 v písm. ab) a v písm. b) sa za slovo „roka“ vkladá text:
„pri výške požadovanej dotácie“

9. V § 5 sa dopĺňajú nové ods. 3. a 4., ktoré znejú:
„ 3. Primátor mesta je oprávnený znížiť alebo zvýšiť výšku dotácie schválenej mestským 

zastupiteľstvom najviac o 10% za podmienky dodržania maximálne stanovených 
limitov. 

4. Výška dotácie bude určená v zmysle schválených kritérií a priorít podľa § 4a.“

10. Pôvodný text v § 7 ods. 1 sa nahrádza novým textom:
„Žiadať o poskytnutie dotácie možno na základe podmienok a v lehotách zverejnených
  mestom len písomnou formou a na predpísanom tlačive.“

11. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa znenie:
„a pre oblasť telesnej kultúry v prílohe č. 2 nariadenia“

12. V § 8 sa v celom rozsahu vypúšťa ods. 3 a nasledujúce odseky 4. až 9. sa označia ako 
odseky 3. až 8.

13. V § 8 sa mení znenie ods. 3 nasledovne:
„ Každá žiadosť doručená po uzávierke sa uchováva v dokumentácii, nie je zaradená do 

schvaľovacieho procesu.“

14. V § 8 sa mení znenie ods. 4 nasledovne:
„Po uzávierke príslušný organizačný útvar MsÚ posudzuje splnenie formálnych 
náležitostí žiadosti. Príslušný organizačný útvar MsÚ vyzve žiadateľa na odstránenie 
formálnych nedostatkov v lehote 10 dní od doručenia výzvy. V prípade nedoplnenia 
žiadosti v stanovenom termíne sa táto považuje za neplatnú.“

15. V § 9 ods. 2 písm. b) sa text „pri dotáciách vo výške nad 2000 €“ sa nahrádza textom 
„pri výške žiadanej dotácie nad 2000 €,“  

16. V § 9 ods. 2 písm. c) sa text „pri dotáciách 2000 € vrátane“ sa nahrádza textom „pri 
výške žiadanej dotácie do 2000 €,“  

17. V celom rozsahu sa vypúšťa § 11 VZN a nasledujúce §§ 12 až 15 sa označia ako      
§§ 11 až 14. 

18. V § 11 ods. 2 sa  v písm. e) text „do 31. januára“ nahrádza textom „31.12.“:

19. V § 11 ods. 2 sa v písm. i) uvedie text:
„povinnosť prijímateľa dotácie predložiť čestné vyhlásenie s podpisom štatutárneho 
zástupcu prijímateľa o tom, že okruh potrieb, na ktoré bola Mestom Nitra poskytnutá 
dotácia neboli prijímateľovi súbežne preplatené z iných finančných zdrojov poskytnutých 
tretími osobami“
a pôvodný text uvedený pod písm. i) sa označí ako písm. j).  

20. V § 12 sa pôvodné znenie ods. 5 nahrádza novým znením:
Primátor môže na písomnú žiadosť žiadateľa:
a) pred použitím dotácie rozšíriť účel využitia poskytnutej dotácie v rámci rozpočtu 
predloženého v projekte



b) pred použitím dotácie povoliť zmenu termínu použitia finančných prostriedkov v 
zmysle predloženého projektu
c) povoliť zmenu  termínu  predloženia vyúčtovania dotácie v rámci rozpočtového roka, 
najneskôr však do 31.12.príslušného rozpočtového roka.

21. V § 13 sa dopĺňa nový ods. 3 v nasledovnom znení:
„Právne vzťahy týkajúce sa dotácií, ktoré boli poskytnuté po nadobudnutí účinnosti 
dodatku č. 7 k VZN, sa v plnom rozsahu riadia týmto VZN v znení dodatkov č. 1 - 7, a to 
aj prípade, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná pred účinnosťou dodatku č. 7.“

22.V prílohe č. 1 sa v bode 1.4 písm. b) znenie „VÚC alebo obce“ nahrádza znením 
„subjektu verejnej správy“

23.V prílohe č. 1 sa za bod 1.12 dopĺňa nový bod 1.13  v znení:
1.13. V prípade žiadosti o podporu z cieľovej oblasti telesná kultúra žiadateľ doloží :  
a/ Vrcholový šport
kolektívne športy
1. Počet zaregistrovaných športovcov v seniorských družstvách klubu zapojených do
najvyšších súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník a potvrdenie klubu
2. Počet zaregistrovaných seniorských družstiev klubu zapojených do najvyšších
súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
3. Umiestnenie družstiev (1. – 3. miesto) klubu v najvyšších súťažiach v rámci SR za
posledný súťažný ročník: a doklad príslušného riadiaceho zväzu
4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
5. Účasť a umiestnenie družstiev klubu v európskych/svetových súťažiach za posledný 
súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
individuálne športy
1. Počet zaregistrovaných seniorských športovcov klubu zapojených do najvyšších
súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník a  potvrdenie klubu
2. Počet zaregistrovaných seniorských družstiev klubu zapojených do najvyšších
súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
3. Umiestnenia družstiev (1. – 4. miesto)/jednotlivcov (1. – 3. miesto) klubu v najvyšších
súťažiach v rámci SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
5. Účasť a umiestnenie družstiev/jednotlivcov klubu v európskych/svetových súťažiach
za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
b) mládežnícky šport
kolektívne športy
1. Počet zaregistrovaných športovcov v mládežníckych družstvách klubu zapojených do 
súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník a potvrdenie klubu, rodiča a príslušného zväzu
2. Počet zaregistrovaných mládežníckych družstiev klubu zapojených do súťaží v rámci SR za 
posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
3. Umiestnenie družstiev (1. – 3. miesto) klubu v súťažiach v rámci SR za posledný súťažný 
ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
5. Účasť a umiestnenie družstiev klubu v európskych/svetových súťažiach za posledný 
súťažný ročník  a doklad príslušného riadiaceho zväzu
individuálne športy
1. Počet zaregistrovaných mládežníckych športovcov klubu zapojených do súťaží
v rámci SR za posledný súťažný ročník a potvrdenie klubu, rodiča a príslušného zväzu
2. Počet zaregistrovaných mládežníckych družstiev klubu zapojených do súťaží
v rámci SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu



3. Umiestnenia družstiev (1. – 3. miesto)/jednotlivcov (1. – 3. miesto) klubu v súťažiach
v rámci SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu
5. Účasť a umiestnenie družstiev/jednotlivcov klubu v európskych/svetových súťažiach
za posledný súťažný ročník a doklad príslušného riadiaceho zväzu

24. Doterajšia príloha č. 2 s názvom „Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu   
Mesta Nitry pre oblasť telesná kultúra“ sa vypúšťa.

     Na   vydaní  tohto  Dodatku č. 7  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu   Mesta   Nitry         
č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
uznieslo dňa ............... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. ............... . 

                  Jozef Dvonč                                                                  Igor Kršiak
           primátor mesta Nitry                                           prednosta Mestského úradu v Nitre



Dôvodová správa

Návrh DODATKU č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 – 6 je predložený 
v zmysle opatrení kontroly č.20/2010 za účelom úpravy spôsobu vyúčtovania, vedenia 
administratívy a spôsobu prideľovania dotácií z rozpočtu mesta.

Navrhované zmeny upresňujú podmienky poskytnutia dotácie, sprísňujú pravidlá pri 
predkladaní žiadostí a povinnosti príjemcov pri vyúčtovaní dotácie.

Zrušením prílohy č.2 /Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pre 
oblasť telesná kultúra / budú platiť  pre  oblasť telesná kultúra rovnaké pravidlá ako pre 
ostatné cieľové oblasti, t.j. pred vyhlásením termínu podávania žiadostí v súlade s § 4a, ods. 2 
predloží komisia pre školstvo, mládež a šport Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh priorít 
a oblastí podpory na ďalší rok, v ktorom stanoví aj spôsob hodnotenia. Takéto riešenie je 
flexibilné a umožňuje priebežné vyhodnocovanie a úpravu pravidiel.  

Komisia pre školstvo, mládež a šport sa návrhom zaoberala na svojom zasadnutí dňa 
8.3.2011, pripomienky komisie boli zohľadnené v predloženom návrhu.

Komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy prerokovala predložený návrh 
na zasadnutí komisie dňa 16.3.2011, odporúča MZ v Nitre návrh schváliť.

            Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
dodatkov č. 1 – 6 na svojom zasadnutí dňa 22.3.2011 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 
1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 – 6 podľa 
predloženého návrhu.




