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Mesto Tornaľa podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia mesta
Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich na území mesta Tornaľa, ktoré sú poskytované
v zmysle §-u 7 ods. 4) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov z rozpočtu mesta.

I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Tornaľa sa mení nasledovne:
DRUHÁ ČASŤ – Všeobecné ustanovenia
§2 Predmet a zdroje dotácií sa dopĺňa o ods. 6 nasledovne:
6. Dotácia je nenávratný finančný príspevok z rozpočtu mesta, ktorý je poskytovaný na
konkrétny účel alebo úlohu v súlade s rozpočtom mesta a ktorý podlieha ročnému zúčtovaniu
s rozpočtom mesta.
TRETIA ČASŤ – Dotácie
§ 3 Smerovanie dotácií a oblastí na poskytnutie dotácií sa ods. 2 dopĺňa o bod f)
2f) duchovné a kultúrne hodnoty s dôrazom na:
- rozvoj, zachovanie a ochranu duchovných hodnôt slúžiacich v prvom rade
obyvateľom mesta Tornaľa a návštevníkom mesta Tornaľa
- rekonštrukciu a ochranu existujúcich kultúrnych a duchovných pamiatok na území
mesta (realizácia opráv, rekonštrukcií a ochrany kultúrnych a duchovných pamiatok
v meste; náklady na obstaranie hnuteľných vecí investičného a neinvestičného
charakteru súvisiacich s projektom; náklady na obstaranie prác a služieb investičného
charakteru a neinvestičného charakteru zahrňujúce aj terénne úpravy, propagácia
projektu)
§ 6 Prerokovanie žiadostí a spracovanie návrhov na poskytnutie dotácie sa ods. 1 mení
nasledovne:
1. Žiadosti o dotáciu v oblasti profesionálnych, umeleckých a amatérskych aktivít
a ďalších kultúrno-spoločenských aktivít; rozvoja školstva a vzdelania; telovýchovy,
športu a mládeže; duchovných a kultúrnych hodnôt prerokúva Komisia školstva,
športu, kultúry a mládeže.
§ 7 Zúčtovanie dotácií sa dopĺňa o ods. 3a) a 8 nasledovne:
3a) Žiadateľ je povinný pri zadávaní zákaziek z finančných prostriedkov poskytnutých
formou dotácie postupovať v zmysle §-u 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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8. Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienky poskytnutia dotácie, ako aj povinnosti
vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov, VZN a zo zmluvy, takéto konanie sa
považuje za porušenie finančnej disciplíny a mesto uplatní sankcie za porušenie finančnej
disciplíny podľa § 31 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov.

Toto VZN Mesta Tornaľa č. 7/2017 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Tornaľa 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa bol vyvesený pred
rokovaním Mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 13.09.2017
Pripomienky:
neboli
Toto VZN Mesta Tornaľa č. 7/2017 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Tornaľa 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Tornali uznesením číslo 153/2017 zo dňa 28.09.2017.
Toto VZN Mesta Tornaľa č. 7/2017 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa bolo vyhlásené vyvesením na úradnej
tabuli dňa 02.10.2017. Účinnosť nadobúda 15. dňom po vyvesení. Vyvesené dňa 02.10.2017.

Mgr. Anna Szögedi
primátor mesta Tornaľa

