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          NÁVRH 

  

 

Všeobecne  záväzného nariadenia  č. .../2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 

3/2019 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta, v znení 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 3/2020 
   

Schválené dňa: ............2021 

Účinnosť od: ............2021 
 

 

Mesto Handlová podľa § 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 v znení neskorších predpisov 

  

vydáva toto  

  

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzne 

nariadenie č. 3/2019 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta, v znení  všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Handlová č. 3/2020 (ďalej aj ako „Všeobecne záväzné nariadenie“). 

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 3/2019 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta, v znení  

všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 3/2020 sa mení a dopĺňa nasledovne:   

 

1.  V § 6 „Postup pri prideľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta“ sa pôvodné znenie 

ods. 1 nahrádza novým, ktoré znie: 

 

"1. Žiadatelia - právnické a fyzické osoby, ktoré majú záujem o získanie finančných prostriedkov z 

rozpočtu mesta na aktivity nasledujúceho roka, podliehajúce schváleniu MsZ, predložia písomnú 

žiadosť  do podateľne MsÚ alebo vyplnia elektronicky formulár na www.handlova.egrant.sk od 1. 

januára do 30. septembra bežného kalendárneho roka. Vo výnimočných prípadoch je možné podať 

žiadosť aj v inom termíne, pričom o akceptovaní takejto žiadosti rozhodne primátorka mesta. Žiadosti 

podliehajú ďalšiemu schvaľovaciemu konaniu podľa podporných kritérií uvedených v § 6 odseku 3 

tohto nariadenia. Po odsúhlasení žiadosti a schválení výšky dotácie bude žiadateľ informovaný.“. 

 

Čl. II 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová   

 dňa .............. 2022. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na 

webovom sídle mesta Handlová od ............. 2022 do .............. 2022. 

http://www.handlova.egrant.sk/
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3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli  mesta Handlová, t.j. dňa  .......... 2022.  

  

 

 

V Handlovej dňa ................. 2022 

 

 

        
 Mgr. Silvia Grúberová 

                                                                                                  primátorka mesta Handlová 
   

 
 


