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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám 

pôsobiacim na území mesta Žilina 

 

      

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 
Všeobecné záväzné    nariadenie ( VZN ) o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 

a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina je vypracované v súlade so zákonom 

č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia mesta Žilina. 

V návrhu sa upravuje smerovanie dotácie, podmienky poskytnutia a zúčtovania dotácie. 

Vzhľadom k tomu, že žiadatelia môžu žiadať o tri druhy dotácie z rozpočtu mesta, vo VZN je 

presne zadefinované o aké druhy dotácií sa môže žiadateľ uchádzať. VZN tiež hovorí o tom, 

kto a za akých podmienok dotáciu odporúča a schvaľuje.  

 

Materiál  je v súlade so Štatútom mesta Žilina a s právnym poriadkom SR.  
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Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 7 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vydáva toto 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ......./2015   

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2012 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území 

mesta Žilina 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým a fyzickým osobám na území mesta Žilina sa mení takto: 

 

 

1. V článku 4 sa  odsek 1 nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„(1) Dotácie mesta Žilina môžu byť spôsobom, upraveným v tomto všeobecne 

záväznom nariadení poskytnuté osobám podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov“  

 

2. V článku 4 sa v odseku 2 dopĺňa písmeno f) textom, ktorý znie: 

„f) inštitucionálna podpora 

 

3. V článku 6 sa odsek 2 nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Poskytnutie grantovej dotácie navrhujú členovia grantovej komisie pre príslušnú 

oblasť. Členovia grantových komisií sú navrhovaní z radov poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline a  z radov nezávislých odborníkov, ktorí nie sú zamestnancami 

mesta a pôsobia v danej oblasti, ktorú hodnotia. Členov grantových komisií schvaľuje 

Mestské zastupiteľstvo na príslušný rozpočtový rok. Člen grantovej komisie nesmie 

byť štatutárom organizácie, ktorá sa uchádza o grantovú dotáciu v príslušnej oblasti. 

Úlohou grantových komisií je najmä odborne a nestranne vyhodnocovať žiadosti 

o udelenie grantových dotácií. Primátor mesta na základe odporúčaní grantových 

komisií schvaľuje prideľovanie grantových dotácií pre žiadateľov. Dotáciu 

navrhovanú grantovou komisiou môže primátor neschváliť v prípade, ak by 

realizovaním predloženého návrhu komisie mohlo dôjsť k porušeniu zákona alebo 

platných VZN, či uznesení mesta Žilina. Primátor môže vrátiť návrh dotácie na 

opätovné prerokovanie do komisie z dôvodu nesúhlasu s výškou poskytnutej dotácie 

v súlade so žiadosťou.“ 

 

4. V článku 7 sa dopĺňa  nový ods. 6, ktorý znie: 



2 

 

„Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže 

uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie 

poskytnutej z rozpočtu Mesta Žilina uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej 

hodnoty.“ 

 

5. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 

a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina ostávajú nezmenené. 

 

Čl. II 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Žiline dňa ....... 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta, t. j.................. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

primátor Mesta Žilina 


