
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ......2019/8 

8. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

8. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 1/2015 zo dňa 10. 

februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám 

a  fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda   

Javaslat Dunaszerdahely Város 2019/.... sz. (2019. november 26.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/1 sz. (2015. február 

10.) a Dunaszerdahely Város területén működő jogi és természetes személyek-vállalkozók 

részére a városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeirő szóló általános 

érvényű rendelete. 

 

 

Predkladá:      JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:     Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí,  

Felelős:   športu a kultúry    

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:             Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

 

sa uznieslo    

határozatot hozott  

 

 na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 

..../2019 zo dňa zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 1/2015 zo dňa 10. februára 

2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

právnickým osobám a  fyzickým osobám – podnikateľom 

pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu.  

  



Dunaszerdahely Város 2019/.... sz. (2019. november 26.) általános 

érvényű rendeletéről, amellyel módosul és kiegészül 
Dunaszerdahely Város 2015/1 sz. (2015. február 10.) 

a Dunaszerdahely Város területén működő jogi és természetes 

személyek-vállalkozók részére a városi költségvetésből nyújtandó 

pénzügyi támogatás feltételeiről szóló általános érvényű rendelete 

az előterjesztett terjedelemben.     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2019 

2019. november 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

K bodu č. 1 

Pôvodné znenie: „Prijímateľ dotácie je povinný predložiť Mestu vyúčtovanie použitia 

poskytnutej dotácie na formulári, ktorého vzor je uvedený vo výzve, najneskôr do 15. januára 

nasledujúceho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.“ 

Zmena sa navrhuje z dôvodu časovej tiesne kontroly vyúčtovaní poskytnutých dotácií 

a posudzovaní oprávnenosti nových žiadostí o dotáciu. 

 

K bodu č. 2 

Pôvodné znenie: „ K žiadosti je potrebné priložiť: ... c) aktuálny výpis z príslušného registra (z 

obchodného registra, zo živnostenského registra, z registra záujmových združení právnických 

osôb, z registra neziskových organizácií, z registra nadácií a pod.), kópia stanov občianskeho 

združenia potvrdená Ministerstvom vnútra SR, potvrdenie o registrácii cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti, zriaďovateľská listina školy spolu s aktuálnym potvrdením zriaďovateľa.“ 

V súvislosti s účinnosťou zákona proti byrokracii orgány verejnej moci pri svojej úradnej 

činnosti sú povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch 

verejnej správy, ktorými sú o.i. register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej 

moci. 

 

 

K bodu č. 3 

Pôvodné znenie: „Žiadateľ k žiadosti priloží: .... e) výpis z príslušného registra (z obchodného 

registra, zo živnostenského, z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a 

pod.), v prípade občianskych združení aj kópia stanov potvrdená Ministerstvom vnútra.“ 

V súvislosti s účinnosťou zákona proti byrokracii orgány verejnej moci pri svojej úradnej 

činnosti sú povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch 

verejnej správy, ktorými sú o.i. register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej 

moci. 
 

Predkladaný návrh prerokovala 

 Komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča uzniesť sa na VZN,  

 Komisia MsZ pre šport a mládež a odporúča uzniesť sa na VZN, 

 Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča uzniesť sa na VZN,  

 Mestská rada Dunajská Streda a odporúča uzniesť sa na VZN. 

 

Vypracovala: dr. jur. Katarína Mészárosová 


