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Tento dodatok k VZN má za cieľ zabezpečiť správny postup pri žiadostiach, prideľovaní
a zúčtovávaní dotácií z rozpočtu mesta.
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Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta
Senec:
Tento dodatok k VZN dopĺňa VZN Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob
a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 3.
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Návrh dodatku č. 4 k
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2012,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 3
Mesto Senec mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa
určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1
až 3 takto:
1. V čl. 8 Postup pri prideľovaní dotácii z rozpočtu mesta sa vypúšťajú odseky 3. až
16. a nahrádzajú sa novými odsekmi 3. až 15. v nasledovnom znení:
„3. Sekretariát MsÚ v Senci postúpi všetky žiadosti o dotáciu referátu športu a dotácií
mesta (Útvar školstva a športu MsÚ).
4. Referát športu a dotácií mesta skontroluje, či žiadosti o dotáciu spĺňajú podmienky
uvedené v článku 3, 5 a 7 tohto VZN a či žiadateľ o dotáciu, v prípade, že mu bola
v uplynulom kalendárnom roku poskytnutá dotácia, splnil podmienky vyplývajúce zo
zmluvy o poskytnutí dotácie.
5. Žiadosť, ktorá neobsahuje požadované náležitosti v zmysle tohto VZN nebude
predložená na prerokovanie komisie MsZ a referát športu a dotácii túto písomne vráti
žiadateľovi s uvedením dôvodu vrátenia.
6. Žiadosť subjektu, ktorý si v minulosti nesplnil všetky svoje zmluvné záväzky voči
Mestu Senec, nebude predložená na prerokovanie komisie MsZ a referát športu
a dotácií túto písomne vráti žiadateľovi s uvedením dôvodu vrátenia.
7. Referát športu a dotácii mesta postúpi žiadosti v zmysle čl.5 tohto VZN príslušným
komisiám MsZ na prerokovanie žiadostí podľa oblastí:
a) oblasť športových aktivít - komisia športová
b) oblasť aktivít mládeže - komisia kultúry, rozvoja a vzdelávania
c) oblasť výchovy a vzdelávania - komisia kultúry, rozvoja a vzdelávania
d) oblasť umeleckej činnosti, kultúrnych aktivít a cirkevných aktivít - komisia
kultúry, rozvoja a vzdelávania
e) oblasť charity v sociálnej oblasti – komisia sociálna a zdravotná
f) oblasť zdravotníctva a zdravotne postihnutých - komisia sociálna a zdravotná
g) oblasť ekológie a životného prostredia - komisia životného prostredia.
8. Komisie MsZ posúdia úplnosť žiadosti z hľadiska jej účelu, finančných požiadaviek a
spoločenského prínosu, a to na základe všeobecných a špecifických kritérií
uvedených v čl. 9 a 10 tohto VZN.
9. Komisie MsZ stanovia výšku odporúčanej dotácie a konkrétny účel, na ktorý sa má
dotácia poskytnúť.
10. Referát športu a dotácii mesta predloží žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým komisie
MsZ stanovili odporúčanú čiastku a účel, na schválenie orgánu podľa kompetencie
uvedenej v článku 6 ods. 1 a 2 tohto VZN. Predložený materiál musí obsahovať
požadovanú čiastku, navrhnutú čiastku a účel, na ktorý sa má dotácia použiť.
11. Žiadosti o poskytnutie dotácie doručené v súlade s odsekom 2 tohto článku môže
prerokovať príslušná komisia MsZ a môžu byť predložené na schválenie v zmysle
čl. 6 tohto VZN až do vyčerpania finančných zdrojov schválených v rozpočte mesta
na dotácie na príslušný kalendárny rok.
12. Primátor mesta v záujme operatívneho riešenia je oprávnený schváliť žiadosť o
dotácie v súlade s kompetenciami vymedzenými v čl. 6 ods. 2 tohto VZN.

13. Po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie mestským zastupiteľstvom alebo
primátorom mesta, spracuje referát športu a dotácii mesta zmluvu medzi žiadateľom
o dotáciu a mestom a predloží ju na podpis obom zmluvným stranám.
14. Orgán mesta, ktorý dotáciu schválil, môže v odôvodnených prípadoch na základe
žiadosti subjektu, ktorému bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta, schváliť zmenu
účelu jeho použitia. Táto skutočnosť musí byť doložená dodatkom k zmluve o
poskytnutí dotácie.
15. Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch, na základe žiadosti subjektu,
ktorému bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta, schváliť zmenu termínu jeho
použitia. Táto skutočnosť musí byť doložená dodatkom k zmluve o poskytnutí
dotácie.“
2. V čl. 13 Limitujúce ustanovenia sa v odseku 2. vypúšťa slovné spojenie „odbor
ekonomiky mesta“ a nahrádza sa slovným spojením „referát športu a dotácii mesta“
a vypúšťa slovné spojenie „právny referát mesta“ a nahrádza sa slovným spojením
„referent pre právnu agendu a správu mesta“. Nový odsek 2. znie nasledovne:
„2. Referát športu a dotácii mesta po termíne zúčtovania (10. január), spravidla do 15.
marca, vyhotoví komplexný zoznam PO a FO, ktoré bez súhlasu príslušného orgánu
mesta, doloženého dodatkom k zmluve, použili finančné prostriedky z dotácie na iný
účel ako boli schválené, resp. nepredložili zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne
a ani ju v stanovenom termíne nevrátili v zmysle čl. 12 ods. 5 tohto VZN na účet
mesta. Referát športu a dotácií mesta tento zoznam následne po jeho vypracovaní
predkladá na vedomie primátorovi mesta a predsedom dotknutých komisií MsZ a
všetkým poslancom MsZ a postúpi na vymáhanie referentovi pre právnu agendu
a správu mesta.“
3. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené.
4.

Záverečné ustanovenia
Tento dodatok prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 14.12.2017
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli oznamov, t.j.
............................

Ing. Karol Kvál
primátor mesta

