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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitra       
č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitra       č. 
9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
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Marek Hattas 



 

 
Návrh 

DODATKU č. 1 
  

k VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  
  
  

  
 Mestské zastupiteľstvo v Nitre podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369 /1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní 
tohto dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry zo dňa 9.8.2019 

  
  
     Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
  
  
Čl. IV, ods.3, písm. b) : 
 
3. Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý: 
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. 
 
Čl. IV, ods.3, písm. c) : 
3. Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý: 
c) 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. 
  
Čl. IV, ods.3, písm. c) : 
3. Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý: 
O výnimke z dodržania podmienok uvedených v ods.3 písm. a), b) rozhoduje na návrh 

primátora Mestské zastupiteľstvo hlasovaním 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
  
  
     Na vydaní tohto dodatku č. 1 k VZN č. 9/2019 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
23.6.2022 a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
v Nitre, t. j. ........................... 

  
  
  
  
  

Marek Hattas                             Mgr. Martin Horák   
      primátor                       prednosta 

 mesta Nitry                         Mestského úradu v Nitre 
  
  

 



Dôvodová správa 

  
 
Spracovaný materiál pojednáva o výnimke, ktorá sa zavádza ako ochranný mechanizmus pri 
ohrození, alebo ohrození zhodnotenia majetku mesta Nitra. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 
činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 08.06.2022 prerokovala predmetný materiál 
a uznesením č. 125/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť dodatok č. 1 
k VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry, pričom komisia odporúča, aby 
o výnimke z dodržania podmienok uvedených v čl. IV ods. 3 písm. a), b) tohto VZN 
rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo hlasovaním 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Komisia 
zároveň odporúča, aby bolo vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie umožnené 
požiadať o dotáciu všetkým žiadateľom bez ohľadu na dátum zápisu do príslušného registra 
osôb. 

 
Dňa 9.6.2022 bola na Odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre doručená pripomienka 
k návrhu dodatku č.1 k VZN 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry. Pripomienku 
podal poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre, pán Miloš Dovičovič, ktorý navrhuje 
nasledovné úpravy v Čl. IV, ods.3, písm. c): 
1. Za slovo rozhoduje vložiť text „na návrh primátora“. 
2. Na konci vety doplniť text „všetkých poslancov“. 
Celé znenie: 
O výnimke z dodržiavania podmienok uvedených v ods.3, písm. a),b) rozhoduje na návrh 
primátora Mestské zastupiteľstvo hlasovaním 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 
 
Uvedené pripomienky sú v návrhu dodatku zvýraznené tmavým podčiarknutým písmom. 


