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Dôvodová správa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 2/2022, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom je spracovaný v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladaného VZN je predložený na rokovanie komisií MsZ, MsR a na schválenie
mestskému zastupiteľstvu na základe Uznesenia MsR č. 46/2022
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
pripraviť návrh zmeny VZN o dotáciách vo veci úpravy podmienok poskytnutia dotácie v
čl. 7, ods. 1 písm. b) VZN
schváliť.
V Čl. 7 v ods. 1 písm. b) sa za nesplnenie podmienok poskytnutia dotácie považuje
skutočnosť, že žiadateľ nedodržal v predchádzajúcom rozpočtovom roku podmienky
poskytnutej dotácie vyplývajúce mu zo zmluvy a príslušného všeobecne záväzného
nariadenia.
Nakoľko v zmysle čl. 10 ods. 12 VZN žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie
v zmysle tohto VZN alebo použije dotáciu v rozpore s ustanoveniami tohto VZN, je povinný
bezodkladne po plánovanom termíne podujatia, najneskôr však do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka, v prípade výnimky do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, vrátiť
dotáciu poskytovateľovi a v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. f) má povinnosť vrátiť poskytovateľovi
nepoužitú dotáciu bezodkladne, najneskôr však do konca decembra príslušného rozpočtového
roka spolu s výnosom z nepoužitej dotácie (úroky po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu) za
každý aj začatý deň od prijatia dotácie do jej vrátenia na účet mesta Piešťany, navrhujeme
v čl. 7 ods. 1 písm. b) vypustiť.

2

Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 11 dní,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Piešťanoch,
Námestie SNP 3 - kontakt: RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ, mailová adresa:
denisa.bartosova@piestany.sk.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá.

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY, KTORÝM SA MENÍ
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY č.2/2022, KTORÝM SA
URČUJE SPÔSOB A METODIKA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA
PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM PODNIKATEĽOM
Číslo: .........................

V Piešťanoch dňa ..................

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods.1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto Všeobecne
záväznom nariadení mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany č.2/2022, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.
1. V Čl. 7 ods. 1 sa písm. b) vypúšťa a ods. c), d) a e) sa zmenia na ods. b), c) a d).
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa ............2022, uznesením MsZ č.......... a nadobúda
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany
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