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Mesto Sliač v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 4 ods. 1, 4, 5,  ods. 3, písm. f), g) zákona Slovenskej 

národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zák. č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov týmto vydáva 

 

DODATOK č. 1 

Všeobecne záväzného nariadenia  

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Sliač 

č.03/2020 

 
Dodatok č.1 dopĺňa Článok 2 , §2 odst. 1 písm. b) a  3, § 7 Všeobecne záväzné nariadenia č. 03/2020 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta  Sliač v nasledovnom znení: 

 

Článok 2 

Oprávnení žiadatelia  
 

1. Mesto Sliač môže z rozpočtu poskytnúť dotáciu len na základe písomnej žiadosti: 

b. iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo 

trvalý pobyt na území mesta Sliač, alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území 

mesta Sliač a poskytujú služby obyvateľom mesta Sliač,  

 

Článok 3 

§ 7 

Povinné náležitosti žiadosti 

 
3. K žiadosti musí žiadateľ predložiť: 

    f. písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v exekučnom konaní 

4. Žiadosť o opakované poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku z rozpočtu mesta 

Žiadateľ o opakované poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku, po riadnom vyúčtovaní už 

poskytnutej dotácie alebo finančného príspevku podľa čl. 5, § 14, bod 2 nariadenia, doklady povinne 

predkladané k žiadosti podľa čl. 3., §7 nariadenia, nahradí čestným prehlásením, že podmienky pre 

poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku trvajú aj pre nasledujúce plánovacie obdobie, že 

nedošlo k žiadnym zmenám v už predložených dokladoch a že žiadateľ nie je v exekučnom konaní. 
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Článok 4 

§ 11 

Spôsob poskytnutia dotácie 

 
2. Žiadosti doručené po termíne, t.j. po 30.9. nebudú zaradené do procesu posudzovania. Rozhodujúci 

je dátum podania žiadosti v podateľni mestského úradu, resp. dátum odoslania žiadosti prostredníctvom 

pošty. 

 

Článok 15 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

6. Ostatné ustanovenia tohto nariadenia ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

7. Tento dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č.03/2020 o poskytovaní dotácií finančných 

príspevkov z rozpočtu mesta Sliač bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Sliači dňa 9.12.2021 

uznesením č. 573/2021.  

8. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                    Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

                                                                                                                     primátorka mesta 

 

 

 

 

  


