
 

 

       MESTO FIĽAKOVO vo veciach výkonu územnej samosprávy na základe § 6, ods. 1 

zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 4 zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva dňa 23.06.2022  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 2/2022, ktorým sa mení  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2019 zo dňa 26.09.2019 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta sa mení takto :  

 

    Znenie Článku 5, bod 1 je nasledovné : 

 

1. Dotácie môžu byť poskytnuté za nasledovných podmienok: 

a) predloženie písomnej žiadosti v stanovenom termíne (vzor žiadosti o poskytnutie 

dotácie tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia), 

b) žiadateľ má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané všetky 

záväzky voči mestu a spoločnostiam založených mestom, 

c) žiadateľ nie je v likvidácii, v konkurze alebo reštrukturalizácii, 

d) žiadateľ má vyrovnané všetky daňové a odvodové povinnosti (daňový úrad, 

poisťovne). 

e) žiadateľ sa zaväzuje spolufinancovať účel dotácie vo výške 5 % požadovanej 

dotácie  

             f )  žiadateľ ku dňu podania žiadosti spĺňa všetky podmienky uvedené v § 8a ods. 4 

zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení jeho 

neskorších predpisov 

 

    Znenie Článku 6, bod 1 je nasledovné : 

 

        1.      Žiadosť o dotáciu sa podáva poštou, osobne v podateľni Mestského úradu vo 

Fiľakove alebo cez portál slovensko.sk podpísaná KEP, najneskôr do 31.10. 

kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, pričom 

rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prijatia žiadosti v podateľni. 

 

    Znenie Článku 9, bod 2 je nasledovné : 

 

2. Zúčtovanie dotácie je žiadateľ povinný predložiť do 30 dní od termínu realizácie 

podujatia alebo akcie na ktoré bola dotácia poskytnutá, najneskôr však do 31. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. 

 

 

 

 

 



Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa : 23.06.2022 

 

Návrh VZN vyvesený dňa : 17.05.2022 

 

Dátum účinnosti VZN  :     01.08.2022 

 

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                    primátor mesta 

 


