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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová 

č. 3/2019 o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta 

 

Schválené dňa: 14. 12. 2020 
Účinnosť od: 01. 01. 2021 

                                                     

 
Mesto Handlová 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 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov 

 
vydáva toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Handlová č. 3/2019 o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta (ďalej len „Všeobecne záväzné 

nariadenie“). 
 

I. 
 

Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 3/2019 o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta sa mení 
a dopĺňa nasledovne:  
 
1. V § 3 „Podmienky poskytnutia dotácie“ sa mení odsek 1, ktorý znie: 

 
 „1. Za podmienok stanovených týmto nariadením je možné poskytnúť dotáciu oprávnenému žiadateľovi  
  len ak:  

a) má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, 
b) alebo pôsobí alebo vykonáva svoju činnosť na území mesta, 
c) nie je v postavení, kedy je možné dôvodne predpokladať, že v prípade nesplnenia určených 

podmienok nebude spôsobilý poskytnutú dotáciu vrátiť t. j. je v úpadku alebo likvidácii,  
d) riadne vyúčtoval predchádzajúcu poskytnutú dotáciu a doložil fotokópiami dokladov,  
e) vrátil na účet mesta finančné prostriedky z predchádzajúcej nedočerpanej dotácie, resp. 

čiastočne alebo úplne neuznané finančné prostriedky z vyúčtovanej dotácie v súlade s 
uzatvorenou zmluvou, alebo výzvou o vrátení finančných prostriedkov, 

f) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v prípade, že má túto povinnosť zapisovať 
sa do registra partnerov verejného sektora,  

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,  
h) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ a 

ŠR,  
i) nie je dlžníkom voči mestu alebo organizácii zriadenej alebo založenej mestom.  

Splnenie podmienok v bode g) a h) mesto Handlová overí v informačných systémoch a  v registroch, 

ktoré sa pokladajú za všeobecne záväzné a nespochybniteľné a ktorých správcom sú príslušné štátne 

orgány SR.“. 
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2. V § 6 „Postup pri prideľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta“ sa mení odsek 3, ktorý 

znie: 

 

„3. Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou predložiť mestu povinné prílohy, ktorými sú: 

 

a)  doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať v mene žiadateľa, ak oprávnenie nie je možné 

overiť v informačných systémoch a  v registroch, ktoré sa pokladajú za všeobecne záväzné 

a nespochybniteľné a ktorých správcom sú príslušné štátne orgány SR (napr. stanovy resp. 

štatút platný pre žiadateľa vrátane prípadných dodatkov, zápisnicu, resp. výpis zo zápisnice z 

voľby štatutárneho zástupcu, menovanie, resp. poverenie štatutára a pod.),  

b)  vyhlásenie žiadateľa o spôsobe prezentácie mesta (plagáty, fotografie, médiá, propagačné 

materiály, bulletiny a pod.) s vhodne použitým textom „Akcia/projekt bol/a uskutočnená/ý s 

finančnou podporou mesta Handlová“,  

c)  čestné vyhlásenie žiadateľa alebo štatutárneho zástupcu právnickej osoby, že v čase podania 
žiadosti o dotáciu nemá žiadne záväzky voči štátu, daňovému úradu a príslušným poisťovniam 
po lehote splatnosti, nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní a nie je voči nemu vedené 
exekučné konanie, nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie, 

d)  potvrdenie o zriadení bankového účtu, resp. kópia aktuálneho výpisu bankového účtu, na 

ktorom musí byť ako vlastník uvedený žiadateľ a číslo účtu v tvare IBAN,  

e)  celkový rozpočet akcie / projektu (príloha č. 1a nariadenia).“. 

 
II. 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 3/2019 o poskytnutí 
dotácii z rozpočtu mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo v Handlovej dňa 14. 12. 2020.  

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o poskytnutí 
dotácii z rozpočtu mesta bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Handlová a na webovom sídle mesta 
Handlová  od 16. 11. 2020 do 14. 12. 2020. 

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 3/2019 o poskytnutí 
dotácii z rozpočtu mesta nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta 
Handlová a webovom sídle mesta www.handlova.sk.  

 

V Handlovej dňa 14. 12. 2020 

 

 

 

 

 

 

 
          Mgr. Silvia Grúberová 
          primátorka mesta 
 


