
Mesto Dunajská Streda podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov v spojení s § 7 ods.4 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších zmien a doplnkov  v y d á v a  toto  

    Všeobecne záväzné nariadenie    
Mesta Dunajská Streda č. 14/2010 zo dňa 21. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 5/2009 zo dňa 12. mája 2009 o 
podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom z rozpočtu mesta v znení neskorších zmien 

I. 

Všeobecne  záväzné  nariadenie Mesta  Dunajská Streda  č. 5/2009  zo dňa 12. mája 2009 
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
z rozpočtu mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 14/2009 zo dňa 27. októbra 
2009 sa mení a dopĺňa nasledovne : 

1.  V Článku  5 odsek 1 sa vypúšťa písmeno d). 

2. V Článku 8 odsek 3 sa vypúšťajú  písmená b) a c) a doterajšie písmeno d) sa označí ako 
písmeno b). 

3. V Článku 11 odsek 2 sa za slovo „o vyúčtovaní“ dopĺňajú slová „vrátane výšky 
spolufinancovania projektu žiadateľom“. 

4. Článok 12 vrátane nadpisu znie: 

     „ Článok 12 
Prechodné ustanovenia 

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2011 žiadateľ uplatní od 1.1.2011 do 
31.1.2011. 
2. Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v roku 2011, je povinný vykonať 
vyúčtovanie do 15.1.2012. 
3. V roku 2011 príslušný odbor mestského úradu oznámi žiadateľom výsledky schvaľovacieho 



procesu do 15.2.2011 a s vybranými žiadateľmi uzavrie zmluvu o poskytnutí dotácie do 
28.2.2011.“ 

5. Doterajší „Článok 12“  sa označí ako „Článok 13“.“ 

II. 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia  
na úradnej tabuli v budove Mestského úradu v Dunajskej Strede. 

V Dunajskej Strede, 22. decembra 2010 

                                       JUDr. Zoltán Hájos,                                                        
                                         primátor mesta  




