
 

 

        

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2020/16 

16. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

16. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 29. 

septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu 

všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov.  

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. szeptember 29.) a Dunaszerdahely 

Város költségvetéséből a közhasznú szolgáltatások támogatására, közhasznú vagy 

közérdekű célokra nyújtandó támogatásokról szóló általános érvényű rendeletére. 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho  

Felelős:  

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:          

                        

s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda                    

č. ..../2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných 

služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov v predloženom rozsahu.  

 Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. szeptember 29.) a 

Dunaszerdahely Város költségvetéséből a közhasznú szolgáltatások 

támogatására, közhasznú vagy közérdekű célokra nyújtandó 

támogatásokról szóló általános érvényű rendeletére az előterjesztett 

terjedelemben. 
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                                                    2020. Szeptember     

  



 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných 

služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov je upravené vo 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 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 znení VZN č. 27/2019. 

 

Z dôvodu transparentnosti sa navrhuje zaviesť nový systém poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda podľa predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Od   prijatia   tohto   VZN   došlo aj  k niektorým   legislatívnym   zmenám,  a to nadobudnutiu  

účinnosti  zákona č.  346/2018  Z.  z.  o registri  mimovládnych  neziskových organizácií    a 

zákona č.    177/2018    Z.    z.    o    niektorých    opatreniach    na    znižovanie administratívnej   

záťaže   využívaním   informačných   systémov   verejnej   správy  v z.n.p.  (tzv. antibyrokratický 

zákon ) a tieto zákony obsahujú aj ustanovenia týkajúce sa práv a povinností samospráv,  bolo  

potrebné aj tieto  nové  právne  zmeny  zapracovať  do  predmetného  všeobecne záväzného  

nariadenia.   

 

 

 

Právna úprava: 

 

zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

§ 7  

(2) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom 

je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia 

obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak 

zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii 

následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.  

(4) Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú 

sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na 

území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za 

podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu 

všeobecne prospešných služieb,14) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných 

účelov,15) na podporu podnikania a zamestnanosti. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu 

poskytnúť dotácie na celom území mesta.  

(7) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce 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.  

 

 

Zákon NR SR č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

§ 6 

(1) Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky6) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101#poznamky.poznamka-14
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101#poznamky.poznamka-15


a) zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), 

b), c) a f), 

b) organizačnej jednotke občianskeho združenia, organizačnej jednotke odborovej organizácie 

alebo organizačnej jednotke organizácie zamestnávateľov, ktorá nemá v registri uvedené údaje 

v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d). 

(2) Majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, majetok obce alebo majetok 

verejnoprávnej inštitúcie nesmie nadobudnúť 

a) zapisovaná osoba, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), 

b), c) a f), 

b) organizačná jednotka občianskeho združenia, organizačná jednotka odborovej organizácie 

alebo organizačná jednotka organizácie zamestnávateľov, ktorá nemá v registri uvedené údaje 

v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d). 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

• komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.  

• komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť s nižšie uvedenými 

zmenami. 

• komisia MsZ pre mládež a šport a odporúča ho schváliť s nižšie uvedenými zmenami. 

• komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča ho schváliť s nižšie 

uvedenými zmenami. 

 

Pozmeňujúci návrh komisií: 

 

Čl.4 ods. 2: 

2) Mesto každoročne vo svojom rozpočte vyčlení na účely podľa článku 2 ods.1 tohto VZN  

2,5 % z predpokladaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb na príslušný rok. Dotáciu 

v tejto výške okrem finančných prostriedkov podľa ods. 3 tohto článku prerozdelia komisie 

mestského zastupiteľstva pre školstvo a kultúru, pre mládež a šport a pre sociálnu 

starostlivosť a zdravotníctvo na spoločnom zasadnutí. 

 

Čl.7 ods. 5: 

 

5) Právo zúčastniť sa procesu posudzovania a hodnotenia projektov podľa ods. 4 majú 

členovia MsZ pre školstvo a kultúru, komisie MsZ pre mládež a šport MsZ, komisie MsZ  

pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo (ďalej len „príslušné komisie MsZ“). 

 

Čl.7 ods. 9: 

9) Z výšky dotácie navrhnutej jednotlivými hodnotiacimi na konkrétny projekt sa vypočíta 

priemer. Takto vypočítaný priemer má odporúčajúci/informatívny charakter. Príslušná 

komisia MsZ môže prehodnotiť vypočítaný priemer a rozhodnúť inak o odporúčanej výške 

dotácie.  

 

Čl.7 ods. 10: 

10) O pridelení dotácie žiadateľom rozhodne mestské zastupiteľstvo. 

 

Materiál vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny  


