
V š e o b e c n e    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e
Mesta Krásno nad Kysucou

o poskytnutí dotácií  na území mesta

Mesto Krásno nad Kysucou podľa § 6 a § 11, ods. 3 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 22, odst. b/ zákona č. 
567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších zmien 
a doplnkov a zákona 325/1993 Z.z. § 22 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta 
o poskytovaní dotácií na území mesta:

Všeobecné ustanovenia

Mesto Krásno nad Kysucou môže podľa tohto nariadenia a v nadväznosti na schválený 
rozpočet mesta na príslušný rok poskytnúť dotácie pre nasledovné účely:

- na rozvoj a podporu miestnej kultúry, zachovanie kultúrnych pamiatok 
a pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva, humanitnej 
a charitatívnej činnosti a pomoci občanom.

Časť I.

Podmienky poskytovania dotácií a rozvoj miestnej kultúry, zachovanie kultúrnych 
pamiatok a pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva, humanitnej 
a charitatívnej činnosti a pomoci občanom v meste.

§ 1
Podávanie žiadostí

Mesto môže poskytnúť dotácie na rozvoj a podporu miestnej kultúry, zachovanie 
kultúrnych pamiatok a pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva, 
humanitnej a charitatívnej činnosti, pomoci občanom na základe žiadosti právnickej alebo 
fyzickej osoby pôsobiacej na území mesta.
Žiadosť musí obsahovať:

- názov a účel poskytnutia dotácie
- termín a miesto konania podujatia
- presnú adresu žiadateľa, prípadne ďalších spoluorganizátorov
- peňažný ústav a číslo účtu, adresy fyzickej osoby, pokiaľ nemá zriadený účet, na ktorý 

možno v prípade priznania dotáciu poukázať
- údaje o predpokladaných nákladoch 
- podpis oprávnenej osoby
- v prípade, ak je žiadateľom nadácia, doloží žiadateľ k žiadosti doklad o registrácii 

nadácie alebo záujmového združenia právnických osôb (registračný list).



§2
Posudzovanie žiadostí

Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzujú príslušné komisie.
Žiadosti na podporu celoročnej činnosti žiadateľa treba odovzdať do 31. januára 

príslušného roka, ktoré posúdia komisie do konca februára príslušného roka.
Žiadosti na podporu samostatných projektov a podujatí predkladajú žiadatelia k 31. 

januáru alebo k 31. júlu bežného roka. Komisie posúdia žiadosti na svojom najbližšom 
pravidelnom zasadnutí.

§3
Kritéria na poskytnutie dotácií

Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta zohľadňujú príslušné komisie 
najmä tieto základné kritériá:

Oblasť miestnej kultúry
- vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovoumeleckej činnosti
- podpora činností ochotníckych súborov
- uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií
- organizovanie festivalov, mládežníckych podujatí
- prezentácia mesta formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti

Oblasť športových aktivít
- rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy
- podpora výkonnostného športu
- organizovanie športových súťaží
- prevádzkové účely, len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

Oblasť vzdelávania, školstva
- na netradičnú mimoškolskú činnosť a prácu s deťmi a mládežou na úrovni 

materských, základných, stredných škôl pôsobiacich na území mesta
- na etickú, mravnú a náboženskú výchovu mladej generácie
- prevádzkové účely, len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

Oblasť zdravotníctva
- na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom
- na zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky
- na obstaranie (nákup) individuálnych zdravotníckych pomôcok pre zdravotne 

postihnutých občanov, ktorým sa neposkytuje príspevok z iných finančných zdrojov 
(napr. z fondu zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, sociálneho 
zabezpečenia)

- vo výnimočných a odôvodnených prípadoch na prevádzkové účely zdravotníckych 
zariadení. 



Oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti
- na činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení právnických osôb vyvíjajúcich 

humanitnú a charitatívnu činnosť najmä na území mesta
- vo výnimočných a odôvodnených prípadoch na prevádzkové účely.

Oblasť pomoci občanom
- na realizácie prác občanom v hmotnej núdzi,
- na realizáciu práce, ktorých výsledok je pre viacerých občanov.

 
§4

Rozhodnutie o poskytnutí dotácie

Na základe odporučenia príslušnej komisie rozhodne o pridelí účelovej dotácie 
z rozpočtu mesta podľa §3 tohto VZN
a/ primátor mesta do výšky 10.000,- Sk
b/ mestské zastupiteľstvo nad 10.000,- Sk.

§5
Záverečné ustanovenia

Po schválení dotácie uzavrie mesto so žiadateľom dohodu o účele a podmienkach 
použitia dotácie. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

V prípade, že právnická alebo fyzická osoba nedodrží účel a podmienky stanovené 
v dohode, je povinná dotáciu mestu vrátiť. Dotácia sa musí zúčtovať najneskoršie do 15.12. 
príslušného kalendárneho roka.

§6

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Krásne nad Kysucou č. 171/2007 zo dňa 8.6.2007. Nadobúda účinnosť 15 dňom od 
zverejnenia.

Zverejnené dňa: 18.6.2007
Účinnosť dňa:

Ing. Jozef Horník
Primátor mesta


