
VZN č. 2/2006                                  Mesto Námestovo                                                  Strana 1                                                                   

 

                                                              
  

Mesto Námestovo v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento  

 

 

Dodatok č. 7 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2006 
o dotáciách z rozpočtu mesta  

v znení zmeny č. 1  z 9. 5.2008, č. 2  z 15.12.2008, č. 3 z  7. 11. 20011, č. 4 z  30. 4.2012,  

č. 5 z 5. 11. 2012, č.6 z 25.10.2017 

ktorým sa mení nasledovne :  

 

§ 4 

Podmienky poskytnutia dotácie 

 
Pôvodné znenie 

a) oblasť športových aktivít - komisia pre telovýchovu a športu pri MsZ 

b) oblasť aktivít detí a mládeže - komisia pre mládež, vzdelávanie a kultúru pri MsZ 

c) oblasť výchovy a vzdelávania - komisia pre mládež, vzdelávanie a kultúru pri MsZ 

d) oblasť umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít - komisia pre mládež, vzdelávanie 

a kultúru pri MsZ 

e) oblasť charity - komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ 

f) oblasť zdravotníctva a zdravotne postihnutých - komisia sociálna, zdravotná a bytová pri 

MsZ 

g) oblasť ekológie a životného prostredia - komisia výstavby, ochrany životného prostredia 

a pôdohospodárstva pri MsZ. 

 

Nové znenie 

 a) pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, kultúru a šport 

b) pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta 

c) pre sociálnu oblasť, zdravotnú starostlivosť a občianska záležitosti 

d) výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia 

e) pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste 

      f) na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií mesta Námestovo 

 

Dopĺňa sa § 6 Granty 

(1) Mesto môže vyčleniť objem finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok pre 

poskytovanie dotácií vo forme grantov. 

(2) Grantom sa na účely tohto nariadenia rozumie nenávratný finančný príspevok z rozpočtu 

mesta poskytovaný na základe grantovej výzvy na podávanie projektov (ďalej len „grantová 

výzva“). Maximálna výška jedného grantu je 1000 Eur. 

 

 



Dopĺňa sa § 7   Podmienky poskytovania a rozdeľovanie grantov 

 

(1) Podmienky poskytovania grantov upravuje § 4 tohto nariadenia primerane.  

(2) Postup a konkrétne podmienky poskytnutia grantu, ich posudzovanie, schvaľovanie, 

zverejňovanie a zúčtovanie bude upravené vo výzvach na predkladanie žiadosti. 

(3) Grantová výzva sa zverejní na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta najmenej 60 

dní pred termínom podania žiadostí o poskytnutie grantu a je zverejnená počas celej doby 

určenej na predkladanie žiadostí. 

(4) Grant sa poskytuje  na základe elektronicky podanej žiadosti na https.//namestovo.grant.sk 

(5) Maximálna výška žiadaných finančných prostriedkov nesmie presiahnuť maximálnu možnú 

výšku grantu podľa príslušnej grantovej výzvy. 

(6) Na proces schvaľovania a rozdeľovania grantov sa vzťahuje § 4 tohto nariadenia primerane. 

(7) Pri rozdeľovaní grantov sa prihliada na  

a) reálne zadefinovanú východiskovú pozíciu projektu, a jeho konkrétnosť a vecnosť, 

b) splniteľnosť cieľov určených projektom, 

c) rozsah a úroveň kvalitatívnych ukazovateľov obsiahnutých v projekte, 

d) verejnoprospešnosť projektu, 

e) komplexnosť spracovania, celkový stupeň invencie a špecifickosti projektu, 

f) propagačno-prezentačnú stránku projektu. 

(8) Medzi oblasti poskytovania grantov, v rámci ktorých sa vyhlasujú príslušné grantové výzvy, 

patria: 

a) profesionálne a amatérske umelecké aktivity a ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity, 

b) aktivity pre rozvoj cestovného ruchu a regionálnej spolupráce, 

c) aktivity telovýchovy, športu, voľného času a iné aktivity mládežníckych organizácií, 

d) aktivity pre rozvoj školstva, vedy a výskumu, 

e) zdravotníctvo a sociálne služby, 

f) ochrana a tvorba životného prostredia. 

(9) Žiadosť okrem obsahu podľa § 4 obsahuje aj opis medializácie projektu, pričom v 

mediálnych výstupoch a reprezentačných materiáloch sa uvádza oznámenie o finančnej 

podpore zo strany mesta. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                            Milan Hubík   

                                                                                                            primátor mesta 
 

 

 

Dodatok č. 7  VZN č. 2/2006:  

-vyvesený na úradnej tabuli  dňa: 03.06.2019 

- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 03.06.2019 


