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369/1990 Zb. o obecnom zriadení
138/1991 Zb. o majetku obcí
VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou

Prijaté
uznesenia
materiálom:

súvisiace

s týmto

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:

140 000 - €

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie
osobného
záujmu
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na
podľa rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi.
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Dôvodová správa k bodu č. 22
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci vo výške 140 000,- € pre Nadáciu pre
budúcnosť a Jövőért Alapítvány
Mestu Moldava nad Bodvou bola dňa 11. 02. 2022 doručená žiadosť Nadácie pre budúcnosť a
Jövőért Alapítvány o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci vo výške 140 000,- € od mesta
Moldava nad Bodvou z dôvodu, že podľa ich žiadosti ich zdroje sú vyčerpané a jednorazová
finančná pomoc v tej výške by bola prospechom pre celé mesto a región.
Nadácia pre budúcnosť a Jövőért Alapítvány vďaka finančnej podpore maďarskej vlády dokončila
stavbu budovy spojenej školy a podpísala zmluvu o prenájme a využívaní so zástupcami Cirkevnej
spojenej školy bl. Sári Salkaházi s VJM. Dúfajú, že sa žiaci materskej a základnej školy a študenti
gymnázia čoskoro nasťahujú do nehnuteľnosti.
Žiadaná finančná podpora by bola použitá na terénne úpravy, vybavenie kuchyne a telocvične
rozvoj bezpečnostného a internetového systému, platenie daní, poistenia, na prevádzkovanie
a podobne.
Na poskytovanie dotácií fyzickým a právnickým osobám ma mesto Moldava nad Bodvou podľa §6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe
ustanovenia §7 ods. 2 a 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 89 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta (ďalej len „VZN“).
Dotáciu je podľa uvedeného VZN možné poskytnúť oprávnenému žiadateľovi pokiaľ spĺňa
oprávnený predmet a účel podľa tohto nariadenia na pravidelnú činnosť alebo konkrétny projekt,
ktoré sú dostatočne jasne určené podľa článku 5 a násl. VZN pričom podľa článku 5 ods. 3 a 4 nie
je možné poskytnúť dotáciu napr. na aktivity právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
komerčného charakteru a ich bežnú činnosť, resp. bežnú činnosť riadených a financovaných
mestom alebo štátom. Zároveň nie je možné poskytnúť dotácie investičného charakteru a na
výstavbu materiálno – technickej základne.
Veľmi dôležité je ustanovenie článku 7 ods. 4 písm. c) VZN, podľa ktorého je možné žiadateľovi
poskytnúť dotáciu len na jeden projekt alebo činnosť pričom podľa písm. d) je možné poskytnúť
v jednom rozpočtovom roku dotáciu pre oblasť kultúry a médiá a pre oblasť cestovného ruchu,
životného prostredia a propagácie mesta maximálne do výšky 1000,- € na činnosť a maximálne do
výšky 500,- € na projekt a pre ostatné oblasti maximálne do výšky 5 000,- € na činnosť
a maximálne do výšky 2 000,- € na projekt, pričom sa podľa písm. e) musí jednať o preukázateľne
vynaložené náklady.
Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť písomná podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 1 a 2
uvedeného VZN a musí spĺňať obsahové náležitosti uvedené v článku 8 prijatého VZN.
Zároveň sa takáto žiadosť v súlade s článkom 9 ods. 1 VZN podáva na základe každoročne
zverejnenej výzvy na predkladanie žiadosti na internetovej stránke mesta, ktorú mesto zverejňuje
do 15. septembra príslušného roku, pričom žiadosť žiadateľa musí byť podaná najneskôr do 15.
októbra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa žiada dotácia poskytnúť.
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Ak žiadosť o dotáciu nespĺňa kritéria podávania žiadosti podľa VZN č. 89, žiadosť sa podľa článku
9 ods. 4. povereným pracovníkom mestského úradu vyradia. O vyradení a o dôvodoch vyradenia sa
písomne upovedomí žiadateľ o dotáciu.
Žiadosť Nadácie pre budúcnosť a Jövőért Alapítvány bola predmetom rokovania 42. zasadnutia
mestskej rady, ktorá uznesením č. 585/2022 zobrala žiadosť na vedomie.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2022 z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 7. 06. 2022
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 schvaľuje
poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci vo výške 140 000,- € pre Nadáciu pre budúcnosť a
Jövőért Alapítvány.

Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7 v znení neskorších predpisov.
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