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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Nitry 

 

u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í  

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 

 

u k l a d á 

zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 

zabezpečiť:  

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Nitry č.9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na úradnej tabuli 

Mesta Nitry 

                                                              T: do 10 dní 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Nitry č.9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na 

webovom sídle mesta Nitry 

                                                               T: do 30 dní 

                                                               K: referát organizačný 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2019  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nitry v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“).  

 
Čl. I 

Základné ustanovenia 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry (ďalej len „mesto“). 
 
2. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na dotácie poskytnuté právnickým osobám, ktorých 
zakladateľom je Mesto Nitra, iným obciam alebo VÚC v zmysle § 7 ods. 2 zákona o 
rozpočtových pravidlách. 

Čl. II 
Oblasti poskytovania dotácií 

 
1. Dotácie môže poskytnúť mesto na podporu nasledujúcich cieľových oblastí: 
a) kultúra a kreatívny priemysel, 
b) kultúrne pamiatky a pamätihodnosti,  
c) šport a rozvoj telesnej kultúry, 
d) formálne a neformálne vzdelávanie, a aktivity mládeže, 
e) sociálna oblasť a podpora verejného zdravia, 
f) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodného dedičstva na území mesta 
g) ochrana ľudských práv a základných slobôd, ochrana práv detí a mládeže, 
h) rozvoj medzinárodnej spolupráce, regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
i) podpora rozvoja podnikania a zamestnanosti, 
j) zavádzanie inovácií, 
k) verejné priestory, 
l) podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste. 
 
2. Oblasti podpory mesto každoročne špecifikuje v jednotlivých výzvach na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie. 
 

Čl. III 
Zdroje dotácií 

 
1. Zdrojom na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy rozpočtu mesta. 
 
2. Celkový objem finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku na 
poskytovanie dotácií pre jednotlivé cieľové oblasti schvaľuje mestské zastupiteľstvo pri 
schvaľovaní rozpočtu mesta. 
 
3. V jednotlivých cieľových oblastiach je možné vyčleniť zdroje na mimoriadne dotácie, avšak 
maximálne do výšky 5% celkovej sumy schválenej na dotácie podľa čl. VI pre danú cieľovú 
oblasť. 
 



Čl. IV 
Žiadateľ 

 
1. Žiadateľom môže byť právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo 
trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo 
poskytujú služby obyvateľom mesta. 
 
2. Právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta len vtedy, ak táto právnická 
osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 
 
3. Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý: 
a) v roku, v ktorom mu bola naposledy pridelená dotácia, ju použil na iný účel ako bola určená, 
nepredložil zúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne, uviedol nepravdivé údaje, 
alebo nedodržal podmienky ustanovené v tomto VZN resp. v zmluve o poskytnutí dotácie, a to 
až do dňa vrátenia riadne nevyúčtovanej dotácie poskytovateľovi, od ktorého môže byť 
žiadateľovi opätovne pridelená dotácia 
b) nemá ku dňu podania žiadosti vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči Mestu 
Nitra, ako aj organizáciám v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, je voči 
nemu vedené konkurzné, reštrukturalizačné, trestnoprávne konanie alebo je v likvidácii. 
Neexistenciu týchto skutočností je žiadateľ povinný preukázať vyhlásením, ktoré je súčasťou 
predkladanej žiadosti o dotáciu. 
 
4. Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 
 
5. Ak je poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre členom štatutárneho orgánu, členom 
dozorného orgánu alebo iného orgánu žiadateľa, spoločníkom žiadateľa, ak žiada o dotáciu ako 
fyzická osoba podnikateľ alebo má na poskytnutí dotácie osobný záujem, oznámi túto 
skutočnosť predsedovi príslušnej komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre a Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre ešte predtým, než sa začne rokovať a hlasovať o schvaľovaní dotácií. 
 

Čl. V 
Poskytovanie dotácií 

 
1. Dotácie možno poskytnúť:  
a) na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnenej podľa čl. VI. 
b) v odôvodnených prípadoch ako mimoriadnu dotáciu podľa článku VII. 
c) na základe schválených uznesení MZ ako samostatnú položku rozpočtu. 
 
2. Dotácie sa neposkytujú na akcie, okruhy potrieb alebo účel: 
a) s cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať 
neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, sexuálnej 
orientácie, fašistického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti 
k národnosti alebo etnickej skupine, 
b) na činnosť politických strán alebo politických hnutí, 
c) ktoré nezodpovedajú cieľovým oblastiam v zmysle tohto nariadenia, 
d) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, 
e) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch 
f) na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing , dotáciu inému 
subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným s príjemcom 



g) na úhradu výdavkov voči spoločnostiam, ktorých majitelia sú štatutárnymi zástupcami 
žiadateľov o dotáciu 
 
3. Na dotácie nie je právny nárok. 
 

Čl. VI 
Dotácie poskytnuté na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí  

o poskytnutie dotácie 
 
1. Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ich posudzovanie, schvaľovanie, zverejňovanie 
a zúčtovanie dotácií bude upravené vo výzvach na predkladanie žiadostí.  
 
2. Konkrétne znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií v jednotlivých 
cieľových oblastiach schvaľuje primátor mesta Nitry na návrh príslušných komisií Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. Poslanci mestského zastupiteľstva sú informovaní o konečnej podobe 
každej výzvy najmenej 10 dní pred zverejnením danej výzvy. 
 
3. O pridelení dotácie žiadateľom rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh príslušnej komisie 
mestského zastupiteľstva. 
 

Čl. VII 
Mimoriadne dotácie 

 
1. Mimoriadne dotácie sú určené výlučne na: 
a) podporu projektov a aktivít, ktorých realizácia je v záujme mesta, no z objektívnych príčin 
nebolo možné ich podporiť dotáciami podľa čl. VI, alebo 
b) riešenie mimoriadnych situácií hodných osobitného zreteľa, ktoré nebolo z objektívnych 
príčin možné riešiť dotáciami podľa čl. VI. 
 
2. O pridelení mimoriadnej dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh príslušnej 
komisie zastupiteľstva. 
 
3. Formulár na žiadosť o mimoriadnu dotáciu a podmienky prideľovania mimoriadnych dotácií 
budú prístupné na webstránke mesta. 
 
 

Čl. VIII 
Poskytovanie dotácií formou participatívneho rozpočtu 

 
1. Na poskytovanie dotácií podľa tohto článku sa nevzťahujú ustanovenia čl. III až VII tohto 
VZN.  
 
2. Zdrojom na poskytovanie dotácií v zmysle tohto článku sú rozpočtové prostriedky mesta 
schválené v príslušnom rozpočtovom roku na účel participatívneho rozpočtu.  
 
3. Dotácie možno poskytnúť na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie, ktorú schvaľuje zastupiteľstvo na základe schváleného rozpočtu na 
príslušný rozpočtový rok. 
 



4. Ďalšie konkrétne podmienky poskytnutia dotácií v zmysle tohto článku stanovia Zásady 
participatívneho rozpočtu mesta (ďalej len „zásady“) schválené Mestským zastupiteľstvom. 
Zásady určia najmä spôsob verejného rozhodovania o jednotlivých projektoch žiadateľov, 
spôsob realizácie a spôsob vyhodnotenia procesu participatívneho rozpočtu. 
     

Čl. IX 
Zverejňovanie informácií 

 
1. V kontexte tohto VZN Mesto Nitra zverejňuje nasledujúce informácie: 
a) výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie podľa čl. VI,  
b) zoznam podporených projektov a žiadateľov v jednotlivých výzvach podľa čl. VI, aj s 
bodovým hodnotením jednotlivých projektov podľa kritérií stanovených v danej výzve, 
c) zoznam nepodporených projektov a žiadateľov podľa čl. VI, 
d) rozhodnutie o pridelení mimoriadnej dotácie podľa čl. VII aj s vysvetlením, prečo ide o 
mimoriadnu dotáciu. 
 
2. Prostriedkami na zverejňovanie informácií podľa čl. X ods. 1. sú najmä: 
- webstránka mesta 
- vyvesenie na úradnej tabuli mesta. 
 

Čl. X 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Žiadateľ je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá. 
 
2. Žiadateľ je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami 
uvedenými v zmluve. 
 
3. Dotáciu možno použiť do konca príslušného rozpočtového roka. 
 
4. Žiadateľ je povinný vrátiť dotáciu bezodkladne, najneskôr do konca februára nasledujúceho 
rozpočtového roka ak: 
a) nepredloží zúčtovanie v stanovenom termíne a podľa zoznamu dokladov priloženého k 
zmluve 
b) použije dotáciu na iný účel ako bolo dohodnuté v zmluve 
c) použije dotáciu v rozpore s inými podmienkami stanovenými v zmluve. 
 
5. Medzi mestom a úspešným žiadateľom sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí 
dotácie z rozpočtu mesta. 
 
6. Zmluva obsahuje najmä: 
a) výšku dotácie  
b) účel použitia dotácie, 
c) podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou a v súlade s účelom, 
d) povinnosť vrátiť mestu poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola 
poskytnutá a nepoužitú dotáciu najneskôr však do konca februára nasledujúceho rozpočtového 
roka, 
e) povinnosť vyúčtovať mestu nakladanie s poskytnutou dotáciou do 60 dní od splnenia účelu, 
na ktorý bola poskytnutá, najneskôr však do 31.12. rozpočtového roka. 



f) vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa akcie alebo okruhu potrieb, na 
zabezpečenie ktorých sa dotácia poskytuje podľa charakteru akcie alebo okruhu potrieb a 
možností žiadateľa, 
g) sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok v zmysle osobitných predpisov 
h) povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých 
prostriedkov v jeho priestoroch a na základe jeho účtovnej evidencie do troch rokov po 
ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. 
i) 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 
j) iné dohodnuté podmienky. 
 
7. Primátor môže na písomnú žiadosť žiadateľa, ktorú predloží pred pôvodne stanoveným 
termínom vyúčtovania, povoliť zmenu termínu predloženia predmetného vyúčtovania dotácie 
v rámci rozpočtového roka najneskôr však do 31.1. nasledujúceho roka. 
 
8. Žiadateľovi môže byť v jednom kalendárnom roku poskytnutá jedna dotácia v každej výzve. 
 

Čl. XI 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto VZN sa ruší VZN mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry 
v znení dodatkov č. 1-11. 
 
2.  Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 9/2019 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Nitry dňa ................ uznesením č. ......./2019-MZ a toto VZN nadobúda 
účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. ........ 
 
 
 
 
 
                         Marek Hattas            Mgr. Ján Odzgan 
                  primátor mesta Nitry                                     prednosta Mestského úradu v Nitre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 
Mesto Nitra sa rozhodlo vydať nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu Mesta Nitry v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
 
Týmto novým VZN mesto Nitra reaguje na zmeny, ktoré nastali od roku 2001, kedy bolo 
vydané pôvodné VZN o poskytovaní dotácií (1/2001). Hlavnými zámermi novej úpravy 
poskytovania dotácií sú: 

- umožniť jednotlivým komisiám a odborom upraviť detaily jednotlivých výziev na 
predkladanie žiadostí o dotácie podľa aktuálnych potrieb a priorít, 

- umožniť podávanie žiadostí o dotácie cez online systém (s tým, že spôsob podávania 
žiadostí o dotácie bude upravený v jednotlivých výzvach na predkladanie žiadostí o 
dotácie. V prípade, že bude vyhlásená výzva pre cieľovú skupinu, ktorá má sťažený 
prístup k počítaču, môže daná výzva umožniť podávanie žiadostí papierovou formou), 

- uľahčiť verejnú kontrolu v procese prideľovania dotácií z rozpočtu mesta Nitry (čl. IX.) 
- zabrániť zneužívaniu mimoriadnych dotácií (hlavne čl. VII. a čl. III., odst. 3.) 
- rozhodovanie o pridelení všetkých druhov dotácií preniesť na Mestské zastupiteľstvo v 

Nitre. 
 
V pôvodnom návrhu malo schvaľovať mestské zastupiteľstvo aj znenie všetkých výziev na 
predkladanie žiadostí o dotácie, avšak s ohľadom na množstvo materiálu a hroziace zahltenie 
Mestského zastupiteľstva v Nitre bola právomoc schvaľovať znenie výziev presunutá na 
primátora mesta Nitry. Je to jediný prípad, kedy podľa tohto VZN niečo schvaľuje jednotlivec. 
 
Uznesenie Mestskej rady číslo 409/2019-MR 

Mestská rada v Nitre prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 
9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry uložiť zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť:  
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na úradnej 
tabuli Mesta Nitry 
                           T: do 10 dní 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry         
na webovom sídle mesta Nitry 

                                                T: do 30 dní 
                                                K: referát organizačný 
 
Stanovisko Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia 

Komisia MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia na svojom mimoriadnom 
zasadnutí dňa 03.06.2019 prerokovala Všeobecné nariadenie mesta Nitry č. 9/2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Nitry v zmysle zapracovaných pripomienok. 

 



Stanovisko Komisie MZ pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy 

Komisia MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia na svojom mimoriadnom 
zasadnutí dňa 03.06.2019 vzniesla pripomienku:  

do čl. II. Oblasti poskytovania dotácií v bode 1. „Dotácie môže poskytnúť mesto na podporu 
nasledujúcich cieľových oblastí“  doplniť oblasť „podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste“ 

a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry, a to po zapracovaní predmetnej  
pripomienky. 

 
Stanovisko Komisie MZ pre šport 

Komisia MZ pre šport na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 29.05.2019 prerokovala Návrh 
všeobecného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry a 
odporúča schváliť návrh VZN o poskytovaní dotácií v zmysle navrhnutých zmien. 

 

Stanovisko Komisie MZ pre plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť 

Komisia MZ pre plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť prerokovala návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Nitry a berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. 

 

Stanovisko Komisie MZ pre kultúru a kreatívny priemysel 

Komisia MZ pre kultúru a kreatívny priemysel na svojom riadnom zasadnutí dňa 05.06.2019 
prerokovala Všeobecné nariadenie mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Nitry a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v zmysle 
zapracovaných pripomienok:  

- v čl. II bod 1 upraviť nasledujúce body - a) Kultúra a kreatívny priemysel; b) kultúrne 
pamiatky a pamätihodnosti; j) zavádzanie inovácií; k) verejné priestory. 

- čl. 5 bod 2 doplniť znenie do bodu a) na základe... „sexuálnej orientácie“ 

 

Stanovisko Komisie MZ pre mládež, školstvo a vzdelávanie  

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie prerokovala Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Nitry a uznesením č.32/2019 – KMŠaV odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa 
na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.9/2009 o poskytovaní dotácií   z 
rozpočtu Mesta Nitry. 

 

Stanovisko Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 
bude predložené pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa koná dňa 27.06.2019. 

   
 


