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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ DUBNICA
č. 4/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 7/2011, v znení doplnenia VZN
Mesta Nová Dubnica č. 6/2016,
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici (ďalej MsZ) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 4/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 7/2011 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Nová Dubnica, ktoré bolo schválené Uznesením MsZ č. 108 zo dňa
26.09. 2011 a je účinné od 12.10.2011, v znení doplnenia Všeobecným záväzným nariadením
Mesta Nová Dubnica č. 6 /2016, ktoré bolo schválené Uznesením MsZ č. 132 zo dňa 14. 12.
2016 a je účinné od 30.12. 2016.
ČLANOK I.
Predmet úpravy
V článku 2 – Všeobecné podmienky, v odseku 5, doplniť v nasledovnom znení písmeno
j) propagácia, záchrana, údržba, obnova a rekonštrukcia pôvodnej architektúry mesta Nová
Dubnica v štýle „sorela“ v zmysle Záväznej časti platného Územného plánu mesta Nová
Dubnica
V článku 3 – Podmienky poskytovania dotácie, doplniť v nasledovnom znení nový odsek
označený ako ods. 4 (pôvodný ods. 4 prečíslovať na ods.5 a pôvodný odsek 5 prečíslovať na
odsek 6):
Žiadatelia o dotáciu, ktorých cieľom je údržba, obnova a rekonštrukcia pôvodnej architektúry
mesta Nová Dubnica v štýle „sorela“, alebo by svojou činnosťou akýmkoľvek spôsobom
zasahovali poskytnutím dotácie do pôvodnej architektúry mesta Nová Dubnica v štýle „sorela
– Krohovej architektúry“, sú povinní pri predkladaní žiadosti o dotáciu okrem naplnenia
náležitostí ods. 3 k žiadosti zároveň priložiť:
a)
podľa druhu predpokladaného zásahu do pôvodnej architektúry jeden z týchto
dokumentov už potvrdených súhlasným stanoviskom oddelenia výstavby, územného
plánovania a dopravy

- Ohlásenie drobnej stavby
- Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
- Stavebné povolenie
- Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní
b)
spracovaný zámer aj v grafickej podobe (jednoduchý projekt, výkresová
dokumentácia, vizualizácia a pod.). Zámer musí byť spracovaný autorizovanou osobou
(architektom)
Len pri jednoduchej údržbe resp. obnove je možné spracovanie zámeru v grafickej podobe
nahradiť opisnou textovou časťou s prípadným doplnením fotografií, bez spracovania
autorizovanou osobou (architektom). O dostatočnosti predloženého zámeru rozhodne
oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy pri potvrdzovaní jedného z dokumentov
definovaných pod písm. a)
c)
k požadovanej výške dotácie aj výšku rozpočtovaných nákladov od odbornej firmy,
ktorá bude uskutočňovať realizáciu konkrétnej údržby, obnovy resp. rekonštrukciu celej resp.
časti pôvodnej architektúry v štýle „sorela – Krohovej architektúry“
V článku 6 - Zúčtovanie poskytnutej dotácie a návratnej finančnej výpomoci,v odseku 2,
doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie
Ročné zúčtovanie /príloha č.6/ dotácie poskytnutej na všeobecne prospešné služby
a) podľa Článku 2 odsek 5 písmeno a) až i) VZN je povinný vykonať žiadateľ vždy
písomne na základe účtovných dokladov do 15 dní od času použitia dotácie,
najneskôr do 15. 12. príslušného roka, v dvoch písomných vyhotoveniach.
b) podľa Článku 2 odsek 5 písmeno j) je povinný vykonať žiadateľ vždy písomne na
základe účtovných dokladov do 15 dní od času použitia dotácie, najneskôr do
30.11. príslušného roka, v dvoch písomných vyhotoveniach.
Správnosť dodržania účelu a technických podmienok dotácie poskytnutej na všeobecne
prospešné služby podľa článku 2 odsek 5 písmeno j) tejto smernice overí trojčlenná odborná
komisia v zložení: predstaviteľ vedenia mesta, vedúci oddelenia výstavby, územného
plánovania a dopravy a člen komisie výstavby územného plánovania a dopravy. Táto komisia
predloží ekonomickému oddeleniu odborné stanovisko do 15.12., ktoré v prípade porušenia
ustanovení ukladá povinnosť žiadateľa vrátiť poskytnutú dotáciu do rozpočtu mesta.
Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2011, v znení doplnenia VZN
Mesta Nová Dubnica č. 6/2016, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
zostávajú v platnosti.
ČLÁNOK II.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č.7/2011, v znení doplnenia VZN Mesta
Nová Dubnica č. 6/2016, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica, bolo
schválené Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici dňa 20. 09. 2017 uznesením č.
74/2017 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
Mestského úradu Nová Dubnica.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

