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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
28. 5. 2020 
 
 
PREDMET: VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves 
 
 

Predkladá:  Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta    

Spracovala:   Ing. Andrea Jančíková  
 
Prerokované: v kolégiu primátora, 
  s členmi Komisie športu a Komisie kultúry pri MsZ SNV 
 
Dôvod predloženia: Zánik dotačnej komisie a legislatívne zmeny  

 
Podpisy:  
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 

1. uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 2/2020 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 7. 2020 
 

2. ukladá predkladateľovi Ing. Andrei Jančíkovej  
 
a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves  
č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová na úradnej tabuli 
mesta  
Z: Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta  
T: 29. 5. 2020  
 
b) zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 2/2020  
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste 
obvyklým 
Z: Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta  
T: 29. 5. 2020 

 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

k VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves 
 
Na základe Protokolu o výsledkoch kontroly „Systém podpory subjektov verejnej správy v 
oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne v meste 
Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves“ č. KA-008/2019/1110 a v 
zmysle Zápisnice o prerokovaní protokolu zo dňa 9. 12. 2019 mesto 13. 12. 2019 predložilo 
opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.  
 
Kontrolou bolo zistené, že mesto pri poskytovaní dotácií právnickým osobám neoverovalo 
podmienky stanovené v § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 
583/2004, t. j., či právnická osoba nemá právoplatne uložený trest prijímať dotácie alebo 
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie.  
Na základe toho je v návrhu novelizovaného VZN v hlavičke ako i v § 3, ods. 3 uvedená táto 
podmienka poskytovania dotácií. 
 
Taktiež nám bolo doporučené rozšíriť  účel použitia dotácie mesta na všeobecne prospešné 
služby a verejnoprospešné účely definované nielen v § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. 
o nadáciách, ale aj v § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách. 
Týka sa to § 3, ods. 5.  
 
Na základe praxe z minulého obdobia v § 4 rozširujeme v ods. 2 možnosť prideliť dotáciu na 
základe prijatého uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, t. j. nielen na 
základe prerokovaných doručených žiadostí o poskytnutie dotácie v jednotlivých 
komisiách. 
 
V ods. 4 §  4 dochádza k úprave stanovenia obsahu predkladaných žiadostí o poskytnutie 
dotácií. Na základe prijatého zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon proti byrokracii) 
vypadáva povinnosť prikladať k žiadosti doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať 
činnosť PO (napr. živnostenský list, zápis v obchodnom registri  a pod. 

 
 V § 4 ods. 5 dochádza k zmene podmienky poskytovania dotácií do 1 500 €, kde je 
dotačná komisia (v súčasnosti už neexistuje) nahradená príslušnými komisiami MsZ. Týka 
sa to komisie kultúrnej, sociálnej a komisie športu, ktoré prerokúvajú predložené žiadosti 
podľa zamerania účelu použitia dotácie (kultúra, šport a  sociálna oblasť). Na základe 
odporúčaní členov komisie kultúry a komisie športu dochádza k zvýšeniu sumy z 1 000 € na 
1500 € v rámci schvaľovania dotácií primátorom mesta. 

 
Odstraňuje sa pôvodné znenie § 6 – Sankcie, nakoľko podľa zverejnených protestov 
prokurátorov (napr. Pd80/17/1103-5, Pd65/17/5508-8) mesto nie je oprávnené upravovať 
sankcie za porušenie finančnej disciplíny, keďže je to predmetom inej právnej úpravy - § 31 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Na základe toho § 6 
upozorňuje na fakt, že nedodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadenia a uzatvorenej 
zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov dochádza k porušeniu finančnej disciplíny 
s odvolaním sa na § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Spracovala: Ing. Andrea Jančíková 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves 

 
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3 a § 
7 ods. 2, 4, 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8a a § 19 
ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 346/2018 Z. z. 
o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vydáva  
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020  
o poskytovaní dotácií  z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves 

 
PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 
 

§ 1 
Predmet nariadenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom. 

 
DRUHÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 
 

§ 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu 

mesta Spišská Nová Ves na účel vymedzený v § 3 ods. 4 tohto VZN. 

2. Výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok, určených na poskytovanie 
dotácií, schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves v rozpočte mesta. 

3. Dotácie mesto poskytuje  len ak sú vytvorené dostatočné finančné zdroje v rozpočte mesta. 
Ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta. 

4.  Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 
§ 3 

Účel poskytovania dotácií 
 
1.  Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí 

majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Spišská Nová Ves alebo pôsobia a 
vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.  



2. Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, možno poskytnúť dotáciu len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov 
verejného sektora.1  

3. Právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta 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. 

 
4. Ak žiadateľom o dotáciu z rozpočtu mesta je mimovládna nezisková organizácia2, mesto jej 

môže poskytnúť dotáciu iba v prípade, že bude mať v registri zapísané údaje stanovené 
zákonom č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
5. Dotácia sa poskytuje na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných 

alebo verejnoprospešných účelov definovaných v § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. 
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 
neskorších predpisov a v § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

§ 4 
Podmienky poskytovania dotácií 

 
1. Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý najmenej 10 % nákladov na financovanie 

účelu dotácie zabezpečí z vlastných zdrojov. 
 
2.  Dotáciu možno poskytnúť na základe doručenej písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie 

alebo na základe schválených uznesení Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. 
 
3. Dotácia môže byť poskytnutá na základe písomnej žiadosti doručenej mestu spravidla  

do 30. marca, ak je dotácia požadovaná na druhý polrok príslušného roka alebo do 30. 
decembra, ak je dotácia požadovaná na nasledujúci rok. Táto lehota neplatí pre dotácie,  
o ktorých rozhoduje primátor mesta. 

 
4.  Písomná žiadosť musí obsahovať: 

a) presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s označením identifikácie žiadateľa s príslušným 
registrom, t. j. obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa; identifikačné číslo 
žiadateľa, ak bolo pridelené; meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum 
narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene žiadateľa; označenie 
registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy; 

b)  uvedenie právnej formy žiadateľa, druh registra a číslo zápisu v príslušnom registri; 
c)  podrobné uvedenie účelu poskytnutia dotácie, stručnú charakteristiku projektu, prípadne 

úlohy, akcie alebo aktivity, na ktorú má byť dotácia poskytnutá, miesto a termín jej 
realizácie; 

d)  predpokladané celkové náklady na usporiadanie projektu, úlohy, akcie alebo aktivity – 
rozpočet, výšku požadovanej dotácie; 

e) bankové spojenie; 
f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti o dotáciu nemá žiadne záväzky 

po lehote splatnosti voči mestu Spišská Nová Ves a organizáciám, ktorých 
zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto Spišská Nová Ves; 

                                                           
1 § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2 § 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



g) formu účasti mesta na konkrétnom projekte, úlohe, akcii alebo aktivite a prehlásenie 
žiadateľa o spôsobe propagácie mesta; 

h)  podpis oprávnenej osoby za žiadateľa. 
 

5. O poskytnutí dotácie jednorazovo do 1 500 € vrátane rozhoduje primátor mesta na návrh 
príslušných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi. O poskytnutí 
dotácie jednorazovo nad 1 500 € rozhoduje Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves.  

 
6. Žiadateľ bude o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie písomne informovaný do 30 dní po 

rozhodnutí primátora, resp. schválení alebo neschválení v mestskom zastupiteľstve. 
 
7. Po schválení dotácie primátorom mesta alebo Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej 

Vsi musí byť s príjemcom dotácie uzavretá písomná zmluva o poskytnutí finančných 
prostriedkov.  

 
8. O poskytnutých dotáciách, o ktorých rozhodol primátor mesta bude predložená informácia 

mestskému zastupiteľstvu za I. polrok príslušného kalendárneho roka a za celý kalendárny 
rok pri záverečnom účte za príslušný rok. 

 
§ 5 

Zúčtovanie poskytnutých dotácií 
 

1.  Ak v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov nie je dohodnuté inak, príjemca dotácie 
je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 15. januára nasledujúceho roka, 
prípadne do 30 dní po ukončení projektu, úlohy, akcie alebo aktivity, na ktorú bola dotácia 
poskytnutá. 

 
2. Príjemca dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu na účel uvedený v uzavretej zmluve 

o poskytnutí finančných prostriedkov a iba v rámci kalendárneho roka, v ktorom mu bola 
dotácia poskytnutá. 

 
3. Mesto je oprávnené vykonať kontrolu účelnosti použitia poskytnutých dotácií. K správe o 

vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov príjemca  dotácie predloží kópiu 
účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia spĺňať 
náležitosti podľa zákona o účtovníctve a obsahovať potrebné prílohy (napr. dodacie listy, 
súpisy vykonaných prác, potvrdenia o prevzatí a pod.). Nevyčerpané prostriedky je 
príjemca povinný bezodkladne vrátiť na účet mesta a vykonať vyúčtovanie. Bližšie 
špecifikácie vyúčtovania finančných prostriedkov budú obsahom písomnej zmluvy o 
poskytnutí finančných prostriedkov. 

 
4. Ustanovenia osobitných právnych predpisov3 o spôsobe nakladania s finančnými 

prostriedkami poskytnutými podľa tohto nariadenia nie sú týmto nariadením dotknuté. 
 

§ 6 
Sankcie 

Poskytnuté dotácie sú verejnými prostriedkami. Nedodržanie povinností vyplývajúcich 
z tohto nariadenia a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov medzi mestom 
Spišská Nová Ves a príjemcom dotácie má za následok porušenie finančnej disciplíny.4 

                                                           
3 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
4 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 



 
TRETIA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 
       

§ 7 
Zrušovacie ustanovenia 

 
1. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 6/2013 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves. 

 
§ 8 

Účinnosť nariadenia 
 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Spišská Nová Ves bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke 
mesta Spišská Nová Ves od 13. 5. 2020. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení na zasadnutí dňa 28. 5. 2020, uznesením č. .........; 

všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 29. 5. 
2020 a nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2020. 

 
 
 
 
 

Ing. Pavol Bečarik 
    primátor mesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


