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Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy

Číslo:
9/2016

Mesto Krompachy na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na vydaní tohto Doplnku č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Krompachy.
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Krompachy (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 2 odsek 9 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

2.

V § 2 sa za odsek 14 vkladá odsek 15, ktorý znie:
„15. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý zabezpečí a po poskytnutí dotácie aj
hodnoverne preukáže spolufinancovanie účelu dotácie z vlastných zdrojov najmenej v
rozsahu 20 % poskytnutej dotácie. Na účely tohto nariadenia sa za spolufinancovanie účelu
dotácie z vlastných zdrojov žiadateľa nepovažuje financovanie z osobitných verejných
prostriedkov.“
3.

V § 4 odsek 4 znie:
„4. Žiadosť sa predkladá na schválenom tlačive (príloha č. 1).“

4.

V § 5 odsek 2 znie:
„2. Žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky tohto nariadenia, mestský úrad predloží na
prerokovanie a schválenie mestskému zastupiteľstvu.“
5.

V § 5 sa vypúšťajú odseky 3 až 6.

6.

V § 6 odsek 2 znie:
„2. O poskytnutí dotácie na základe predloženej žiadosti, ktorá spĺňa zákonom a
nariadením stanovené podmienky rozhoduje mestské zastupiteľstvo.“
7.

V § 6 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.

8.

V § 6 odsek 3 znie:
„3. Mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní a schvaľovaní žiadostí prihliada najmä na:
a) účel,
b) splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie stanovených týmto nariadením,
c) hospodárnosť, efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami.“

9.

V § 7 odsek 1 znie:
„1. Dotácie, sa prideľujú na príslušný kalendárny rok, v ktorom musia byť použité a
zúčtované. Príjemca dotácie je v súlade so schváleným účelom dotácie oprávnený
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poskytnutú dotáciu použiť na úhradu nákladov počnúc tým kalendárnym mesiacom,
v ktorom bola žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľom podaná, a to za celý takýto
kalendárny mesiac.“
10. V § 7 odsek 3 písmeno j) sa slovo „rozpočtového“ nahrádza slovom „kalendárneho“.
11. V § 8 odsek 2 znie:
„ 2. Dotáciu možno použiť len do 27.12. príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola
dotácia poskytnutá.“
12. V § 8 odsek 3 písmeno d) sa slovo „rozpočtovom“ nahrádza slovom „kalendárnom“.
13. V § 8 odsek 4 písmeno d) znie:
„d) dokladmi k zúčtovaniu dotácie, ktoré musia dokumentovať príjem a použitie dotácie
vrátane povinnej minimálnej spoluúčasti žiadateľa podľa § 2 ods. 15 sú
da) kópia bankového výpisu príjemcu dotácie, ktorá dokumentuje príjem a použitie
poskytnutej dotácie,
db) kópia faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu v zmysle
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
dc) kópia výdavkového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať náležitosti
účtovného dokladu v zmysle zákona o účtovníctve,
dd) kópia príjmového pokladničného dokladu,
de) v prípade platby resp. nákupu v hotovosti predložiť doklady z elektronickej
registračnej pokladne, virtuálnej registračnej pokladne a výdavkový pokladničný
doklad.“
14. V § 9 sa za odsek 7 pridáva nový odsek 8, ktorý znie:
„Použitie a zúčtovanie dotácií z rozpočtu mesta poskytnutých pred nadobudnutím
účinnosti Doplnku č. 1 k nariadeniu sa riadi doterajším znením nariadenia účinným pred
nadobudnutím účinnosti Doplnku č. 1 k nariadeniu.“
15. V Prílohe č. 1 a v Prílohe č.2 k nariadeniu sa slovné spojenie „zákona NR SR č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov“ nahrádza
slovným spojením „nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
16. V § 9 sa za odsek 8 pridáva nový odsek 9, ktorý znie: „ Žiadosti podané v roku 2020
budú doplnené v zmysle bodu 15 tohto doplnku.“
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Čl. 2
1. Na tomto Doplnku č. 1 k nariadeniu sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch
na svojom zasadnutí dňa 12.2.2020, uznesením č.17/D.3.
2. Tento Doplnok č. 1 k nariadeniu nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli, po schválení Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch.
V Krompachoch dňa 12.2.2020
Ing. Iveta Rušinová v.r.
primátorka mesta

