
Návrh  
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo   /2013, ktorým sa mení  

a dop ĺňa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finan čných dotácií z rozpo čtu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN číslo 15/2012  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v 
súlade so zákonom NR SR číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona NR SR číslo 601/2003 
Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Článok 1 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Komárno číslo 2/2012 
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 
v znení VZN číslo 15/2012 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4 v nasledovnom znení: 

„4) Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam, ich koalíciám 
a ich mládežníckym organizáciám.“ 
 

2. V § 5 odsek 1 posledná veta znie: 
„Výzva obsahuje podmienky podávania žiadostí a podmienky poskytnutia dotácie.“ 
 

3. V § 6 odsek 7 prvá veta znie: 
„Žiadateľ je povinný dotáciu bezodkladne vrátiť na účet mesta v plnej výške 
v prípade, ak:“ 

 
4. § 7 odsek 2 za slovami „v zmluve podľa § 8“ doplní nasledovne: 

„pričom musí byť preukázateľný faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej 
dôkaznej hodnoty v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ 
 

5. § 7 odsek 3 znie: 
„Dotáciu v zmysle odseku 1, písmeno a), b) a d) môže žiadateľ použiť do 31. 
decembra príslušného roka. Dotáciu v zmysle odseku 1, písmeno c) môže žiadateľ 
použiť počas obdobia realizácie aktivít.“ 
 

6. V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4 v nasledovnom znení: 
„(4) Dotáciu nemožno poskytovať na: 

a) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi, 
b) náklady, ktoré nemajú priame spojenie s aktivitou, 
c) náklady na nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, 
d) honoráre pre organizátorov aktivít, 
e) úhradu pokút a penále, 
f) pobyty, výlety, rekreácie občanov, 
g) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 
h) obstaranie hnuteľných a nehnuteľných vecí investičného charakteru, 
i) náklady, ktoré sú neprimerané, t.j. nezodpovedajú obvyklým cenám 

v danom mieste a čase.“ 
 

7. V § 8 odsek 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d) v nasledovnom znení: 
„d) spôsob a podmienky vyúčtovania dotácie,“ 
Ostatné písmená sa označujú ako e) až l). 
 



8. § 8 odsek 2 písmeno f) sa doplní nasledovne: 
„resp. obdobie realizácie aktivít,“ 
 

9. § 8 odsek 2 písmeno i) znie: 
„vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta ako spolufinancovateľa aktivity 
(napr. v médiách, v bulletinoch, na výzdobe, na internete a pod.) s uverejnením 
textu: „Prípravu športovcov klubu (telovýchovnej jednoty, zväzu) finančne podporilo 
Mesto Komárno – A klub (egyesület, szövetség) sportolói felkészülését Komárom 
város támogatja“, resp. „Podujatie (aktivitu, projekt, akciu) finančne podporilo Mesto 
Komárno – Az esemény (rendezvény, projekt, akció) Komárom város 
támogatásával valósulhatott meg“.“ 

 
10. § 9 odsek 2 znie: 

„2) O použití finančnej dotácie každý žiadateľ predloží písomnú správu na Odbor 
školstva a kultúry, zároveň: 
a) finančnú dotáciu poskytnutú v zmysle § 7 odsek 1 písmeno a), b) a d) 

zúčtuje a vydokladuje v termíne do 15. januára nasledujúceho roka, 
b) finančnú dotáciu poskytnutú v zmysle § 7 odsek 1 písmeno c) zúčtuje 

a vydokladuje v termíne najneskôr do 30 kalendárnych dní po ukončení 
aktivity, najneskôr však do  15. januára nasledujúceho roka. 

Správa sa predloží na Mestský úrad prostredníctvom tlačiva „Správa o použití 
finančnej dotácie“ s prílohami. Mestský úrad zverejní tlačivo na webovej stránke 
mesta.“ 

 
11. § 9 odsek 3 znie: 

„Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie do termínu uvedeného v odseku 2, je 
povinný dotáciu v plnej výške vrátiť na účet mesta najneskôr do 15 kalendárnych 
dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.“ 
 

12. § 9 odsek 4 znie: 
„Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie žiadateľ vráti do rozpočtu 
mesta súčasne s vyúčtovaním dotácie. Avízo o vrátení nevyčerpaných finančných 
prostriedkov v takom prípade tvorí súčasť vyúčtovania dotácie.“ 
 

13. V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5 v nasledovnom znení: 
„Subjekty, ktoré porušia Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie resp. nesplnia si 
povinnosť zúčtovania poskytnutých dotácií uvedené v ods. 2 až 4 budú zverejnené 
na internetovej stránke mesta, a v nasledujúcich troch rokoch nemôžu získať 
dotáciu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport.“ 

 
Článok 2 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa ........... 2013.  
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..................... 2013. 
 
  
Komárno dňa ...... 2013    
 
 

MUDr. Anton Marek 
      primátor  mesta 

 
 


