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Dodatok č. 2 

 
 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec 

č. 2/2005, 
ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Senec, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3, písm. h) a § 6 ods. l prvá a druhá 
veta zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 4 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka mení VZN mesta Senec 
č. 2/2005, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta takto:  

 
1. V časti II článku 4 sa vypúšťa odsek 2 a nahrádza sa nasledovným: 

  
 

2. Pridelenie dotácií v rámci rozpočtových položiek uvedených v čl. 1 na návrh 
príslušnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Senec schvaľuje:  
 
A) mestské zastupiteľstvo  
a) v čiastke nad 1 700 Eur pre právnickú osobu  
b) v čiastke nad 350 Eur pre fyzickú osobu  
 
B) mestská rada  
a) v čiastke nad 700 do 1 700 Eur (vrátane) pre právnickú osobu  
b) v čiastke nad 200 do 350 Eur (vrátane) pre fyzickú osobu  
 
C) primátor mesta  
a) v čiastke do 700 Eur (vrátane) pre právnickú osobu  
b) v čiastke do 200 Eur (vrátane) pre fyzickú osobu. 

2. V časti II článku 4 sa vypúšťa odsek 6 a nahrádza sa nasledovným: 
6. Čiastka presahujúca 2 500 Eur u právnickej osoby a 500 Eur u fyzickej osoby, 

ktorú tvorí súčet poskytnutých dotácií jednému subjektu v priebehu kalendárneho 
roka, podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva.  

3. V časti III článku 5 sa vypúšťa odsek 2 a nahrádza sa nasledovným: 

2. Mestský úrad v Senci po schválení rozpočtu mesta Senec na príslušný kalendárny 
rok zverejní v zmysle tohto VZN v miestnych médiách /aj na internetovej stránke/ 
súťaž o získanie dotácií s uvedením ďalších skutočností stanovených týmto VZN, 
ktoré treba uviesť do žiadosti. 
a) Žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške nad sumy uvedené v časti II článku 4 

ods. 2 písm. C), je žiadateľ povinný predložiť do 31.12. predchádzajúceho 
roka.  

b) Žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške do sumy uvedené v časti II článku 4 
ods. 2 písm. C), je žiadateľ povinný predložiť do 31.10. kalendárneho roka, 
v ktorom sa má dotácia čerpať. 
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4. V časti III článku 9 sa vypúšťa odsek 3 a nahrádza sa nasledovným: 
3. Vrátenie nevyčerpanej dotácie v hodnote 5 Eur a nižšej sa nepožaduje. 

 
5. V časti IV článku 10 sa vypúšťa odsek 1 a odseky 2 až 5 sa menia na odseky 1 až 4. 
 

 
6. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2005 v znení dodatku č. 1, ktorým sa určuje 

metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta prerokovalo a schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Senci dňa 07.04.2011 uznesením MsZ č. 46/2011 a nadobúda 
účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli oznamov, t.j. 
23.04.2011.  

 
 
 
 

Ing. Karol  K v á l  
         primátor  


