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Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. ...../2012 

z    13  . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 

Návrh  k Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č.  
12/2011 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa ...... 

p r e r o k o v a l o 

Návrh  k Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č.  
12/2011 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce 

s c h v a ľ u j e 

Návrh  k Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č.  
12/2011 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce            

Zlaté Moravce, ............................ 

                                                                                                         Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                                                                    primátor mesta 

                                                                        

Dôvodová správa  

Mestský úrad dal vyjadrenie, že žiadosti o poskytnutie dotácií sa môžu podávať až do 
29.2.2012. Avšak uvedený termín je v rozpore s platným VZN 12/2011, preto mesto 
vypracovalo Dodatok č. 1 k VZN 12/2011, ktorého predmetom sa dopĺňa veta že „Žiadosti 
o poskytnutie dotácie je možné predkladať v roku 2012 až do 29.2.2012.“ 
 

 

Ing. Renáta Mamráková 

vedúca oddelenia financií a rozpočtu 

 



        Dodatok č. 1 k  

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č.  12/2011 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce  
 

Mesto  Zlaté Moravce  podľa  §  6  ods.1  a  §11  ods.  4  písm.  g    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 vydáva  tento Dodatok  č. 1 k všeobecne  záväznému nariadeniu 
mesta Zlaté Moravce č. 12/2011 
 
 

Čl. I 
  PPrreeddmmeett  ddooddaattkkuu  

  
1. V  § 3 ods. 2 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: 
„Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné predkladať v roku 2012 až do 29.2.2012.“ 

 
2. V § 4 sa menia znenia ods. 3 a 4, pričom nové ods. 3 a 4 znejú: 

„3. O  poskytnutí  dotácie  rozhoduje MsZ  uznesením  na  základe  odporúčania MsR  a  uznesenia 

príslušnej  komisie  (uznesenie  príslušnej  komisie má  odporúčajúci  charakter  a MsZ  ním  nie  je 

viazané).  O poskytnutí  dotácie  z rezervy  primátora  rozhoduje  primátor  mesta  na  základe 

odporúčania príslušnej komisie. 

 

4. Výsledok rozhodnutia MsZ a primátora zverejní MsÚ na svojej internetovej stránke do 30 dní 
odo dňa prijatia uznesenia, resp. rozhodnutia primátora.“ 

 

3.  V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „disponuje ňou komisia“. 

 

4. V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „disponuje ňou komisia“. 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Na  tomto  Dodatku  č.  1  k  VZN  sa  uznieslo Mestské  zastupiteľstvo mesta  Zlaté 
Moravce na ............. zasadnutí dňa .......................... 
  2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 15‐tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta. 

 
 
 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
 Primátor 


