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Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu 

Poslanecký návrh PhDr. Jozefa Krileka o úpravu VZN č. 91/2013 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Podstatou predkladaného návrhu je umožniť organizáciám čerpajúcim dotáciu z rozpočtu mesta 

Leopoldov predložiť pri vyúčtovaní aj výdavky spojené s úhradou miezd, platov, resp. odmien. 

Vypustením tohto textu budú môcť všetky organizácie čerpať finančné prostriedky pre svojich 

zamestnancov, ktorí budú v týchto organizáciách zamestnaní na TPP, resp. dohodu mimo 

pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 138/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta 

Leopoldov bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 22. 11. 2019  a týmto dňom bol zverejnený 

aj na webovom sídle mesta.  

Pripomienky bolo možné zasielať do 02. 12. 2019 písomne (na adresu Mesto Leopoldov, 

Hlohovská cesta 104/2, 920 41  Leopoldov) alebo elektronicky (na e-mailovú adresu 

sekretariat@leopoldov.sk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

§ 6 

Všeobecne záväzné nariadenia obce 

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo zverejní obec jeho 

vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dná pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle 

obce v tej iste lehote. 

 

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, 

počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu 

nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 

textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z 

pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 

navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
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Na schválenie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov (§ 12 ods. 

7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  

Účinnosť predkladaného VZN je stanovená na 01. 01. 2020.  

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame zvážiť schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 138/2019, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z 

rozpočtu mesta Leopoldov vzhľadom k tomu, že sa vytvorí neobmedzený precedens pre všetky 

organizácie, ktoré budú čerpať finančné prostriedky z rozpočtu mesta. 

Návrh na nariadenie: 

MZ schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 138/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov. 

 


