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Schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 13. 09. 2022 

Účinnosť od  01. 10. 2022 



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. 6/2022,  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 poznámke pod čiarou k odkazu 3b sa na konci dopĺňa:  

„a
 
 § 6  ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

2. V § 2 ods. 12 znie:  

 „12. Žiadosť  doručuje  žiadateľ  mestu  na základe  výzvy na  predloženie   žiadostí zverejnenej  

mestom na  webovom  sídle  mesta  v termíne    určenom v obsahu zverejnenej výzvy na 

predloženie  žiadostí.“  

3. V § ods. 13 znie:  

„13. Ak žiadateľ  doručí mestu  žiadosť po uplynutí  termínu  určeného  na  predkladanie  žiadostí 

podľa  odseku  11, môže  byť žiadateľovi  dotácia poskytnutá len v prípade,  že finančné 

prostriedky  schválené  pre príslušný rok v rozpočte mesta a určené  na poskytovanie  dotácií 

podporujúcich  účely  podľa § 1 ods. 3  nariadenia,  neboli   vyčerpané. Poskytnutie tejto dotácie  

podlieha  schváleniu   mestským zastupiteľstvom.“  

Doterajšie odseky 13 a 14  sa označujú ako odseky 14 a 15.     

4. V § 3 ods. 2 sa slová „úradnej tabuli“ nahrádzajú slovami „webovom sídle“.  

 

Čl. II 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.  

 

 

 

 

                           Ing. Martin Tomčányi 

                                        primátor mesta  

 

 

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 13. 09. 2022 uznesením číslo 

161/2022. 

Deň vyhlásenia:  16. 09. 2022 

Deň zvesenia:  03. 10. 2022 


