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Dôvodová správa 

 
  
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám 
- podnikateľom na území mesta Spišská Nová Ves upravuje podmienky poskytovania dotácií 
právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta 
Spišská Nová Ves, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby 
obyvateľom mesta. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v rozpočte každoročne vyčleňuje objem finančných prostriedkov pre 
všeobecne prospešné služby a pre potreby športových klubov združených v Rade športových klubov 
mesta SNV.  
 
 Návrh finančnej čiastky pre jednotlivých žiadateľov uvedených v zápise dotačnej komisie 
predkladá v zmysle VZN č. 8/2008, § 8 ods. 1 kancelária primátora kolégiu primátora na prerokovanie, na 
základe čoho primátor mesta schváli poskytovanú výšku finančných príspevkov. 
 
 Žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť členov Rady športových klubov sú kanceláriou 
primátora postúpené na posúdenie predsedníctvu RŠK.  
Schválenie pridelenia finančných prostriedkov pre športovú činnosť športovým klubom združeným v RŠK 
doposiaľ na základe návrhu predsedníctva RŠK schvaľovala mestská rada (ods. 2, §8 VZN č. 8/2008). 
 
 Nakoľko Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 15. 12. 2011 uznesením č. 158/2011 
zrušilo mestskú radu je potrebné vykonať zmenu VZN č. 8/2008, ktorou sa presunie kompetencia 
schvaľovania dotácií na kolégium primátora, teda rovnako ako pri dotáciách na verejno-prospešné 
účely.  
 
Zároveň navrhujeme z doposiaľ platného všeobecne platného nariadenia vypustiť Uzávierky žiadostí 
dané podľa termínu konania podujatia, nakoľko prax ukázala ich nereálnosť.   
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie návrh dodatku č. 1 VZN č. 8/2008. 
Priložený návrh zmien je uvedený v úplnom znení VZN č. 8/2008 tak, že text, ktorý je navrhnutý na 
odstránenie je vyznačený preškrtnutím, navrhovaný nový text je vyznačený hrubým typom písma.  
 
 
 
Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD. 
 
Spracovala: Ing. Andrea Jančíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 

§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, 
v zmysle § 4 ods. 3 a § 7 ods. 2, 4 a 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 

v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva 
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 

o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám na území mesta Spišská Nová Ves 
 

§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), upravuje podmienky poskytovania dotácií 
právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta 
Spišská Nová Ves, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby 
obyvateľom mesta. 

§ 2 
ZÁKLADNÉ POJMY 

 
1. Pod pojmom „dotácia" sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta 
Spišská Nová Ves. 

 
§ 3 

ZDROJE A TVORBA PROSTRIEDKOV 
 
1. Zdrojom finančných prostriedkov na tento účel sú vlastné príjmy rozpočtu mesta Spišská Nová Ves, 
ktoré sa na tento účel vytvárajú v procese hospodárenia. 
 
2. Mestské zastupiteľstvo v rozpočte na príslušný rok vyčlení objem finančných prostriedkov pre tento 
účel: 
a) všeobecne prospešné služby (neziskové organizácie v zmysle Zák. 35/2002 Z. z.) a verejnoprospešné 
účely (napr. nadácie v zmysle Zák. 34/2002 Z. z.) v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov; 
b) potreby športových klubov združených v Rade športových klubov mesta SNV. 
 
3. Poskytnutie finančných prostriedkov nesmie zvyšovať dlh rozpočtu mesta na konci rozpočtového roka. 
 

§ 4 
CIELE POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ 

 
Mesto Spišská Nová Ves má záujem na rozvoji a podpore: 
- kultúrnych a umeleckých aktivít šírených a uchovávaných amatérskymi a profesionálnymi združeniami 
a spolkami; 
- telovýchovných, športových a celospoločensky prospešných aktivít, programov a iniciatív mestského 
alebo nadmestského významu; 
- zdravotníckych, sociálnych, ekologických aktivít a aktivít pre účely požiarnej ochrany; 
- humanitárnych, charitatívnych a náboženských aktivít; 
- vzdelávacích a mládežníckych aktivít; 
- pomoci pri likvidácii následkov živelných pohrôm na území obcí, miest a vyššieho územného celku. 
 

§ 5 
PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIÍ 

 



1. Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie okrem subjektov uvedených v § 1 aj právnickým 
osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v 
prospech rozvoja územia mesta. 
Mesto Spišská Nová Ves môže poskytnúť dotáciu aj inej obci, mestu, alebo vyššiemu územnému celku, 
ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov 
živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. 
 
2. Finančné dotácie v zmysle VZN môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti a na tlačive „Žiadosť 
o poskytnutie finančnej dotácie" (príloha č. 1 tohto VZN); 
 
3. Na poskytnutie finančnej dotácie v zmysle tohto VZN nemá žiadateľ právny nárok. 
 
4. Finančné dotácie sa neposkytujú politickým stranám, hnutiam a ich koalíciám. 
 
5. Finančné dotácie tiež nebudú poskytnuté žiadateľom a členom RŠK, ktorí ku dňu podania žiadosti 
majú voči mestu rôzne záväzky a podlžnosti v akomkoľvek rozsahu a v akejkoľvek oblasti. 
 
6. Žiadateľ a člen RŠK je povinný, na základe jeho prehlásenia v zmluve o poskytnutí finančných 
prostriedkov a znenia zákona o obecnom zriadení umožniť vykonanie kontroly čerpania poskytnutých 
finančných prostriedkov kontrolnými orgánmi mesta. 
 
7. Na jedno podujatie, resp. akciu, bude akceptovaná žiadosť iba jedného žiadateľa, ktorý bude príslušnú 
akciu zabezpečovať v rozhodujúcej miere. 
 
8. Členovia RŠK predložia žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na príslušný kalendárny rok. 
 

§ 6 
OBSAH ŽIADOSTI 

 
1. Každá žiadosť, ktorou žiadateľ žiada o finančnú dotáciu v zmysle tohto VZN, musí byť podaná 
písomnou formou a okrem iného v nej žiadateľ uvedie: 
- presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s označením na výpise z obchodného registra, IČO, DIČ  u fyzickej 
osoby - podnikateľa meno a priezvisko, titul, miesto a adresu trvalého pobytu,  živnostenský list alebo 
iné ako živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov; 
- titul, priezvisko a meno, funkciu, telefonický kontakt, prípadne e-mailovú adresu štatutárneho zástupcu 
žiadateľa; 
- právnu formu žiadateľa; 
- názov podujatia, úlohy, akcie, konkrétny účel a stručnú charakteristiku konkrétnej akcie, prípadne 
projektu s podrobnou kvantifikáciou nákladov a využitím finančného príspevku mesta; 
- celkový náklad akcie, podiel vlastných prostriedkov, podiel iných sponzorských prostriedkov 
a požadovanú výšku príspevku, žiadateľ musí na požadovanú akciu v žiadosti uviesť finančné krytie 
nákladov z vlastných prostriedkov; 
- formu účasti mesta Spišská Nová Ves na konkrétnej akcii, prípadne projekte napr. sponzor, 
spoluorganizátor, garant, záštita, čestný hosť a podobne;  
- vyplnenú prílohu tohto VZN podľa predtlače; 
- členovia Rady športových klubov mesta Spišská Nová Ves sa riadia § 9, ods. 2 tohto VZN. 
 

§ 7 
PREDKLADANIE, POSUDZOVANIE DOTÁCIE 

 
1. Žiadateľ o poskytnutie dotácie: 



a) predloží žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne 
Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi (Štefánikovo námestie č. 1); 
b) predloží žiadosť na tlačive „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č. ..........“ v jednom 
vyhotovení.  
Uzávierky žiadostí sú dané podľa termínu konania podujatia a to:  
- 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka pre podujatia konané v termíne od 1. 1. do 31. 3. - 28. 2. 
daného kalendárneho roka pre podujatia konané v termíne od 1. 4. do 30. 6.  
- 31. 5. daného kalendárneho roka pre podujatia konané v termíne od 1. 7. do 30. 9 
- 31. 8. daného kalendárneho roka pre podujatia konané v termíne od 1. 10. do 31. 12.  
Žiadosti na už zrealizované akcie nebudú akceptované. 
c) Kancelária primátora skontroluje, či predložené žiadosti obsahujú všetky formálne náležitosti v zmysle 
§ 6 tohto VZN. U žiadostí, ktoré to nespĺňajú, vyzve žiadateľov na odstránenie nedostatkov, resp. ich 
doplnenie. Žiadosti, u ktorých nebudú odstránené nedostatky, alebo nebudú doplnené, sa označia ako 
neplatné a nebudú zahrnuté do návrhu na schválenie finančných prostriedkov. Túto skutočnosť oznámi 
kancelária primátora žiadateľovi do 10 dní od vyradenia žiadosti. 
d) Kancelária primátora mesta sústredí všetky žiadosti o dotáciu. Žiadosti o poskytnutie dotácie pre 
všeobecne prospešné služby následne postúpi na posúdenie dotačnej komisii, ktorú menuje primátor 
mesta. Žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť členov RŠK postúpi na posúdenie predsedníctvu RŠK. 
e) Členovia RŠK sú povinní predkladať ročné vyhodnotenie svojej činnosti predsedníctvu RŠK. 
 

§ 8 
SCHVAĽOVANIE POSKYTNUTIA FINANČNÝCH DOTÁCIÍ 

 
1. Posúdené žiadosti o poskytnutie dotácie pre všeobecne prospešné služby s návrhom finančnej čiastky pre 
jednotlivých žiadateľov uvedených v zápise z dotačnej komisie, predloží kancelária primátora kolégiu primátora na 
prerokovanie, na základe čoho primátor mesta schváli poskytovanú výšku finančných príspevkov. 
 
2. Pridelenie finančných prostriedkov pre športovú činnosť členov Rady ZŠK RŠK navrhuje predsedníctvo ZŠK  RŠK  
a schvaľuje mestská rada.  

Návrh finančnej čiastky pre jednotlivých žiadateľov uvedených v zápise predsedníctva RŠK, predloží 
kancelária primátora kolégiu primátora na prerokovanie, na základe čoho primátor mesta schváli 
poskytovanú výšku finančných príspevkov. 
 
 
3. Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta v opodstatnených prípadoch a v záujme operatívneho riešenia situácií, 
môžu v rámci svojej kompetencie schváliť poskytnutie finančnej dotácie aj bez prerokovania v dotačnej komisii. 
 
4. Mestské zastupiteľstvo môže na návrh príslušnej komisie alebo primátora mesta rozhodnúť o poskytnutí 
finančnej dotácie aj nad rámec schváleného rozpočtu. 
 

§ 9 
POSKYTNUTIE FINANČNÝCH DOTÁCIÍ, ICH POUŽITIE A VYÚČTOVANIE 

 
1. Pre všeobecne prospešné účely: 
a) schválené finančné dotácie v zmysle tohto VZN, budú žiadateľovi poskytnuté na základe zmluvy, v 
ktorej budú stanovené podmienky využitia finančných prostriedkov a spôsob ich vyúčtovania, ktorú 
vystaví kancelária primátora mesta a podpisuje primátor mesta a štatutárny zástupca žiadateľa; 
b) subjekt, ktorému bola na základe zmluvy poskytnutá finančná dotácia, je povinný vykonať 
vyúčtovanie akcie, prípadne projektu najneskôr do 30 dní po ukončení akcie, projektu, na ktorý boli 
finančné prostriedky poskytnuté. Vyúčtovanie akcie konanej v mesiaci december je povinný subjekt 
predložiť do 5 dní od ukončenia akcie. 
c) Ak projekt trvá dlhšiu dobu ako 30 dní, žiadateľ na požiadanie poskytovateľa finančnej dotácie, je 
povinný predložiť čiastočné vyúčtovanie čerpania poskytnutých finančných prostriedkov. 



d) Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu v rozpočte mesta k 31. 12. príslušného roka, v 
ktorom boli žiadateľovi poskytnuté. 
e) K správe o vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov subjekt predloží kópie účtovných 
dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať náležitosti, ktoré určuje zákon 
o účtovníctve a tiež potrebné prílohy: kópia bankového výpisu, kópia pokladničnej knihy, faktúry, 
dodacie listy, potvrdenia o prevzatí cien, príjemky, výdajky, prezenčné listiny a pod. 
f) Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet mesta, o čom je potrebné informovať 
mesto. 
g) Vyúčtovanie je potrebné zaslať alebo osobne priniesť do podateľne Mestského úradu v Spišskej Novej 
Vsi v termíne stanovenom v podpísanej zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, kde ho zaevidujú. 
h) V prípade, že prijímateľ nedodrží termín vyúčtovania dotácie, je mesto oprávnené požadovať vrátenie 
poskytnutej dotácie v plnej výške do 10 dní od stanoveného termínu vyúčtovania. 
i) Dotácia sa zásadne neposkytne žiadateľovi, ktorý včas a náležitým spôsobom nezúčtoval pridelenú 
dotáciu, ktorý si neplní povinnosti stanovené všeobecne záväzným nariadeniami mesta Spišská Nová 
Ves. 
j) Kancelária primátora informuje mestské zastupiteľstvo dvakrát ročne o poskytnutých dotáciách, ako 
i zamietnutých žiadostiach a dôvodoch ich zamietnutia.  
 
2. Pre členov RŠK: 
a) Mesto poskytne dotáciu športovému klubu na základe písomnej zmluvy, ktorú podpíše primátor  
mesta a štatutárny zástupca športového klubu. 
b) Zmluva musí obsahovať: 
- identifikačné údaje žiadateľa, 
- výšku poskytnutej dotácie, 
- číslo bankového účtu, resp. podúčtu, vedeného v peňažnom ústave na meno športového klubu, 
- konkrétny účel, na ktorý sa môže dotácia použiť, výdavky je nutné špecifikovať na bežné alebo 
kapitálové, 
- termín a spôsob vyúčtovania, 
- sankcie pri oneskorenom vyúčtovaní, 
- číslo účtu, na ktorý je klub povinný vrátiť nepoužité finančné prostriedky. 
c) Športové kluby môžu použiť poskytnutú dotáciu na úhradu nákladov na: 
- turnaje a športové podujatia organizované klubmi, 
- majstrovské zápasy - doprava, ubytovanie a strava, 
- nákup športovej výstroje a zariadení, 
- nájom športových objektov slúžiacich na tréningy a zápasy, 
- réžiu majstrovských zápasov na domácom ihrisku, t. j. náklady na rozhodcov, pomocné funkcie, 
usporiadateľov, 
- štartovné a zápisné do súťaží. 
d) Žiadateľ, ktorému sa poskytne dotácia nad 3 319,39 €/100 000,- Sk, je povinný viesť tieto prostriedky 
na samostatnom účte v banke. 
e) Športový klub, ktorý dostane dotáciu nad 30 000,- €/903 780,- Sk je povinný preukázať vynaloženie 
finančných prostriedkov pre mládežnícky šport minimálne vo výške 50 %. 
f) Dotácia sa zásadne neposkytne športovému klubu, ktorý: 
- nedodržal v predchádzajúcom roku podmienky štatútu ZŠK a zmluvy s Mestom Spišská Nová Ves,  
- včas a náležitým spôsobom nezúčtoval pridelenú dotáciu,  
- si neplní povinnosti voči nariadeniam mesta Spišská Nová Ves.  
g) Príjemca dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie za: 
– I. štvrťrok do 15. apríla príslušného roka, 
– II. štvrťrok do 15. júla príslušného roka, 
– III. štvrťrok do 15. októbra príslušného roka, 
– IV. štvrťrok do 30. decembra príslušného roka. 



h) Finančné zúčtovanie overí finančné oddelenie MsÚ a kancelária primátora následne predloží na 
schválenie predsedníctvu RŠK. V prípade nesprávneho finančného zúčtovania sa vyúčtovanie vráti 
príslušnému športovému klubu, ktorý zabezpečí jeho správnosť do 15 dní od vrátenia. 
i) Prehľad o poskytnutých dotáciách za príslušný kalendárny rok bude súčasťou záverečného účtu. 
j) Za účelné a hospodárne použitie dotácie zodpovedá športový klub. 
k) Vo vyúčtovaní športový klub uvedie na samostatnej prílohe ku poskytnutej dotácii: 
- dátum a číslo účtovného dokladu, 
- predmet finančnej operácie, 
- dátum úhrady z účtu (doložiť kópiou bankového výpisu), 
- kópie pokladničných dokladov, 
- zoznamu účastníkov, 
- prípadne ďalšie údaje. 

 
§ 10 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Sankčný postih za nedodržanie povinností vyplývajúcich z tohto VZN stanovuje všeobecne záväzný 
právny predpis. 
 
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať: pracovníci útvaru hlavného kontrolóra, 
poslanci mestského zastupiteľstva a zamestnanci mesta v rozsahu svojich právomocí. 
 
3. Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám 
– podnikateľom. 
 
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 v úplnom znení bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č.  zo dňa 11. 12. 2008, Doplnok č. 1 uznesením č. ......./2012 zo dňa 
12. 4. 2012 zverejnený dňom ................2012, účinnosť nadobudlo ................. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
       PhDr. Ján Volný, PhD.  
                   primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 


