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Schválené MsZ v Seredi  dňa:  17. septembra 2020 

Účinnosť:   5. októbra 2020 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 7 ods.4 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Sereď č. 7/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení“ (ďalej len „nariadenie“). 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení 

neskorších nariadení sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

1. V § 2 ods. 2 znie:  

2)  Schváleniu v mestskom zastupiteľstve podlieha poskytnutie: 

a) dotácie, ktorej výška pre jedného žiadateľa je rovná alebo prevyšuje čiastku 10 000 eur, 

b) dotácie, ak súčet jej výšky spolu s už skôr poskytnutou dotáciou pre jedného žiadateľa  v  

príslušnom kalendárnom roku je rovný alebo prevyšuje čiastku 10 000 eur alebo  

c) dotácií, ak súčet ich výšky pre jedného žiadateľa pre rôzne účely je rovný alebo prevyšuje 

čiastku 10 000 eur.“ 

 

2. V § 2 sa za odsek 3 dopĺňa ods. 4, ktorý znie:  

„4)  Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi,  

a) ktorý nemá voči mestu alebo mestom zriadeným alebo založeným organizáciám záväzky po 

lehote splatnosti,  

b) voči ktorému  nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nie je voči nemu začaté konkurzné 

konania alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné 

konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii a nie je vedená exekúcia na jeho 

majetok podľa osobitného predpisu
3a

. Splnenie podmienky preukazuje žiadateľ čestným 

vyhlásením. Vzor čestného vyhlásenia je súčasťou Prílohy č. 1 tohto nariadenia.  

c) ktorý je právnickou osobou, ak splnil podmienky podľa osobitných predpisov
3b

. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:  

„
3a 

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.“  

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:  

„
3b

 §7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

 

Doterajšie odseky 4 – 13 sa označujú ako odseky 5 – 14.  

 

3. V § 4 ods. 1 písm. e) sa slovo „vecí“ nahrádza slovami „tovarov a služieb“. 

 

4. V § 4 ods. 1 písm. f) sa slová „do konca príslušného roka“ nahrádzajú slovami „však do 28. 

februára nasledujúceho kalendárneho roka,“. 

 

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: 

„
5 

§ 8 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.“   

 

6. V Prílohe č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď  č. 3/2016 písm. c) znie:   

 

„c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu, nie je voči nemu začaté konkurzné konania alebo povolená reštrukturalizácia, 



ani nebol zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie je 

v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok.“ 

 

7. V Prílohe č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď  č. 3/2016   „Čestné vyhlásenie“ 

znie:   

 

„Čestné vyhlásenie  

 

............................................................................................... (meno a priezvisko) ako štatutárny orgán 

žiadateľa v zmysle § 2 ods. 4  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď  č. 3/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení  

 

čestne vyhlasujem, že ku dňu podania žiadosti 

 

nebol voči  ......................................................... (názov žiadateľa) podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu, nie je voči nemu začaté konkurzné konania alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol 

zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie je 

v likvidácii a nie je vedená exekúcia na jeho majetok. 

 

V ........................................... 

Dátum: .................................. 

............................................................................ 

                                                                        podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu  žiadateľa   

             odtlačok pečiatky, ak ňou žiadateľ disponuje“ 

 

 

Čl. II 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

 

 

V Seredi dňa  18. 09. 2020 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Martin Tomčányi 

            primátor mesta Sereď  

 

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 17. 09. 2020 uznesením číslo 

171/2020. 

Deň vyhlásenia:  18. 09. 2020 

Deň zvesenia:     


