
Dodatok č. 1 
ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo o poskytovaní 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom 
č. 64 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o poskytovaní dotácií právnickým osobám 
a fyzickým osobám podnikateľom č. 64 sa mení nasledovne: 
 
V § 5 sa ruší odsek 5) a 6). 
 
Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 64 ostávajú nezmenené. 
 
 
V Hurbanove, dňa  16. 5. 2011 
                             JUDr. Margita   Z e m k o v á 
                            primátorka  mesta 
 
Dôvodová správa 
 
      Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Hurbanovo o poskytovaní dotácií právnickým 
osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 64, § 5 odsek 5) a 6) majú nasledovné znenie: 
 
5)  V prípade, že žiadateľ nedodržal stanovené podmienky, je povinný dotáciu vrátane úroku 
vo výške trojnásobku diskontnej sadzby NBS mestu vrátiť najneskôr do konca zúčtovacieho 
obdobia. Úrok sa vypočíta za celé obdobie používania prostriedkov, t. j. od poskytnutia, 
vrátane dňa vrátenia. 
6)  V prípade, že dotácia nebola účelovo využitá z dôvodu vyššej moci, žiadateľ je povinný 
vrátiť celú sumu dotácie bez povinnosti platenia úrokov najneskôr do konca zúčtovacieho 
obdobia. 
 
        Okresná prokuratúra preskúmala obsah Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Hurbanovo o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 
64 a navrhuje prijať opatrenie k tomu, aby §5 ods. 5 a ods. 6 boli zrušené, nakoľko nie sú 
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
      Porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejným prostriedkami a následky takéhoto 
porušenia v podobe sankcií sú obsiahnuté v  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z., pričom táto právna 
úprava vychádza z princípu, aby príjem z uložených a vymožených sankcií bol vrátený do 
toho rozpočtu, z ktorého boli verejné prostriedky poskytnuté. 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo o poskytovaní dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 64 podľa predloženého návrhu. 
  



 


