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Dodatok č. 2 k VZN Mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií 
z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012 

 
 
Druh normy: 
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu 
 
Účel normy: 
Tento dodatok k VZN má za cieľ zabezpečiť správny postup pri žiadostiach, prideľovaní 
a zúčtovávaní dotácií z rozpočtu mesta. 

 
 
Oblasť platnosti: 
Dodatok k VZN je platný pre poslancov Mestského zastupiteľstva, všetkých zamestnancov 
mesta Senec a žiadateľov o dotáciu.  
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Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta 
Senec: 
Tento dodatok k VZN dopĺňa VZN Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob 
a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov. 
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Návrh dodatku č. 2 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 1/2012, 

ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií  

z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatku č. 1 

 
Mesto Senec mení a dopĺňa VZN mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatku č. 1 takto: 
 
1. V čl. 3 Základné ustanovenia sa vypúšťa celý odsek 5 a nahrádza sa: 

„ 5. Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý:  
a) v predchádzajúcom období bez súhlasu príslušného orgánu mesta doloženého 

dodatkom k zmluve použil finančné prostriedky na iný účel, ako boli určené; 
b) v predchádzajúcom období nepredložil zúčtovanie poskytnutej dotácie          

v stanovenom termíne;  
c) nedodržal ostatné podmienky ustanovené v zmluve a tento nedostatok ani na výzvu 

v stanovenej lehote neodstránil;“ 
 
2. Záverečné ustanovenia 

 
Tento dodatok prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 26.6.2014 
uznesením č. 49/2014 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej 
tabuli oznamov, t.j. 11.7.2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Karol Kvál 
primátor mesta  

 
 


