
 

 

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 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 (ďalej len „zákon“), vydáva toto 

 

 

N Á V R H  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ...../2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 v znení 

všeobecne platného nariadenia č. 5/2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim 

na území mesta Žilina  

 

Článok I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina (ďalej aj len „VZN“) č. 2/2012 v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom na území mesta Žilina sa mení takto: 

 

1. V článku 1 sa vkladá nový odsek č. 3 v znení „Žiadateľ je pri podaní žiadosti povinný 

preukázať, že ku dňu podania žiadosti nemal žiadnu podlžnosť voči mestu, alebo voči 

mestom zriadenými alebo založenými organizáciami. Túto skutočnosť žiadateľ 

dokladuje písomným potvrdením mesta a príslušnej mestom zriadenej, alebo založenej 

organizácie.“. 

2. V článku 1 sa vkladá nový odsek č. 4 v znení „Žiadateľ v prípade, že mu bude poskytnutý 

nenávratný fonačný príspevok (dotácia, grantová dotácia, športová dotácia) v zmysle 

tohto VZN, nesmie tento nenávratný finančný príspevok poskytnúť inej organizácií 

formou dotácie alebo grantu alebo inou obdobnou formou. Žiadateľ môže mestom 

poskytnutý nenávratný finančný príspevok použiť len na pokrytie svojich výdavkov“. 

3. Odseky č. 3. a 4. dnes platného znenia článku 1 VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2015 

v článku 1 sa prečíslujú na odseky č. 5. a č. 6. 

4. V článku 1 sa vkladá nový odsek č. 7 v znení „Suma grantovej dotácie a športovej dotácie 

poskytnutá za jeden kalendárny rok jednej organizácii, nesmie jednotlivo, teda za každý  

presiahnuť výšku 3 000,- EUR1.“. 

5. V článku 2 sa celý text odsek č. 2 nahrádza týmto novým znením „Pod pojmom „grantová 

dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta Žilina 

na príslušný rozpočtový rok na základe odporúčania grantovej komisie zloženej 

z poslancov mestského zastupiteľstva, odborníkov v danej oblasti a následne predložený 

a schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov.“ 

                                                 
1 Spolu teda môže jedna organizácia, žiadateľ, za kalendárny rok dostať maximálne 9 000,- EUR. 
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6. V článku 2 sa celý text odseku č. 3 nahrádza týmto novým znením „Pod pojmom 

„športová dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu 

mesta Žilina pre príslušný rozpočtový rok na základe komisie zloženej z poslancov 

mestského zastupiteľstva, odborníkov v danej oblasti a následne predložený a schválený 

Mestským zastupiteľstvom v Žiline nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.“ 

7. V článku 3 sa v odseku č. 1 za dnes platné znenie dopĺňa veta v znení „Celkový schválený 

objem jednotlivých druhov nenávratných finančných príspevkov poskytovaných 

z rozpočtu mesta v zmysle tohto VZN uvedených v článku 2 sa vždy schvaľuje v pomere  

1:1:1 v rámci schvaľovaného návrhu rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.“. 

8. V článku 4 sa v odseku č. 2 vypúšťa písmeno f). 

9. V článku 4 sa odsek č. 3 nahrádza novým textom „Dotácie nemožno použiť na splácanie 

úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, na nákup alkoholických 

a tabakových výrobkov.“ 

10. V článku 5 odsek č. 1 písm. h) sa celý text nahrádza týmto novým znením „potvrdenie, 

že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, nie je voči nemu vedené konkurzné 

konanie, nie je v konkurze ani reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a príslušné písomné potvrdenia, že žiadateľ 

nemá nedoplatky voči mestu Žilina a ani voči mestom zriadeným a založeným 

organizáciám.“ 

11. V článku 5 odsek č. 2 písm. l) sa celý text nahrádza týmto novým znením „potvrdenie, 

že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, nie je voči nemu vedené konkurzné 

konanie, nie je v konkurze ani reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a príslušné písomné potvrdenia, že žiadateľ 

nemá nedoplatky voči Mestu Žilina a ani voči mestom zriadeným a založeným 

organizáciám.“ 

12. V článku 5 odsek č. 3 písm. f) sa celý text nahrádza týmto novým znením „potvrdenie, 

že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, nie je voči nemu vedené konkurzné 

konanie, nie je v konkurze ani reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a príslušné písomné potvrdenia, že žiadateľ 

nemá nedoplatky voči Mestu Žilina a ani voči mestom zriadeným a založeným 

organizáciám.“ 

13. V článku 6 odsek č. 2 sa dnes platný text nahrádza týmto nasledovným novým znením 

„Poskytnutie grantovej dotácie navrhujú členovia grantovej komisie pre príslušnú oblasť. 

Členovia grantových komisií môžu byť 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, zamestnancom alebo členom organizácie, alebo rodinným príslušníkom 

štatutárneho orgánu alebo zamestnanca alebo člena organizácie a ani inak personálne 

alebo majetkovo či ekonomicky prepojenou osobou organizácie, ktorá sa uchádza 

o grantovú dotáciu alebo športovú dotáciu v príslušnej oblasti. Úlohou grantových 

komisií je najmä odborne a nestranne vyhodnocovať žiadosti o udelenie grantových 

dotácií. Mestské zastupiteľstvo v Žiline, na základe odporúčaní grantových komisií 

schvaľuje prideľovanie grantových dotácií pre žiadateľov. Dotáciu navrhovanú 

grantovou komisiou môže zastupiteľstvo neschváliť v prípade, ak by realizovaním 

predloženého návrhu komisie mohlo dôjsť k porušeniu zákona alebo platných VZN, či 

uznesení mesta Žilina. Zastupiteľstvo svojim rozhodnutím môže vrátiť návrh dotácie na 

opätovné prerokovanie do komisie z dôvodu nesúhlasu s výškou poskytnutej dotácie 

v súlade so žiadosťou a týmto VZN. 

14. V článku 6 sa vypúšťajú odseky č. 3 a 4, odseky č. 5 a 6 sa prečíslujú na odseky č. 3 a 4. 
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15. V článku 6 odsek č. 4 (pôvodný odsek č. 6) sa celý text nahrádza týmto novým znením 

„Dohodu (zmluvu) o poskytnutí dotácie alebo grantovej dotácie alebo športovej dotácie 

podpisuje za mesto primátor mesta Žilina, za žiadateľa oprávnená osoba v zmysle 

predložených dokladov.“. 

16. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta 

Žilina ostávajú nezmenené. 

 

Článok II 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

.................... 2017 a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli Mesta Žilina. 

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

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

 

 

 

Ing. Igor Choma 

        primátor  
 


