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Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom (ďalej len 

„nariadenie“),  

 

Čl. 1 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 sa mení a dopĺňa: 

 

1. V § 3 sa dopĺňa bod 5, ktorý znie: 

Mesto je povinné zabezpečiť výpis z registra trestov žiadateľa za účelom splnenia 

podmienky stanovenej v ust. § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. V § 4 bod 1 sa mení a znie takto: 

Oprávnené osoby na poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu predkladajú svoje 

písomné žiadosti na poskytnutie  dotácie na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tohto 

nariadenia, a je zverejnené aj  na webovej stránke mesta www.ziar.sk, a to v lehote do 28. 

februára  príslušného kalendárneho roka (ďalej len „uzávierka“).  

 

3. Dopĺňa sa nový § 4a, ktorý znie: 

 

Tretia časť 

Poskytovanie dotácií na podporu verejnoprospešného účelu 

 

§ 4a 

Vymedzenie všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov 

 

1. Všeobecne prospešné služby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie sú najmä: 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

b) poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť a charita, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv, základných slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

2. Verejnoprospešným účelom, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie je najmä: 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

c) ochrana a tvorba životného prostredia, 

d) zachovanie prírodných hodnôt, 

e) ochrana zdravia, 

f) ochrana práv detí a mládeže, 

g) rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy. 
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3. Všeobecné kritériá na posudzovanie projektov a stanovenie priorít 

a) kvalita a originalita predloženého projektu, udržanie kontinuity, 

b) verejnoprospešný charakter projektu odzrkadľujúci potreby občanov mesta a jeho 

dosah /medzinárodný, regionálny, miestny/, 

c) orientácia projektu na cieľovú skupinu, 

d) odborná a organizačná garancia prípravy a realizácie, členská základňa žiadateľa, 

e) prehľadnosť a úplnosť projektu, reálnosť rozpočtu, 

f) forma a spôsob propagácie Mesta ako podporovateľa projektu, 

g) spolupráca s mestom pri zabezpečovaní činností vyplývajúcich z jednotlivých 

cieľových oblastí, 

h) účelnosť a oprávnenosť použitia dotácie zo zdrojov Mesta v predchádzajúcom 

období vrátane dodržania termínu jeho vyúčtovania.   

 

 

Čl. 2 

Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  zastupiteľstva v Žiari nad Hronom           

č. 111/2020 zo dňa 15.10.2020  a  nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta 

 

      V Žiari nad Hronom,  dňa: 28.09.2020 

 

 

 

Mgr. Peter Antal 

 primátor mesta 

 

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 

fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky 

na e-mail: milos.certaský@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a 

to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí 

byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, 

a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené  

 

 

Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

 

1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad     

Hronom:  

      od: 28.09.2020 

      do: 13.10.2020 

 

2. Toto  nariadenie  bolo  vyvesené na  úradnej tabuli Mestského  úradu  v  Žiari  nad   

Hronom:  

      od: 16.10.2020 

      do:   2.11.2020 

mailto:milos.certaský@ziar.sk

