
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 22.06.2022 uznesením č.1315, účinnosť: 08.07.2022 

 
Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6  
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods.4 zákona č.  583/2004 
Z. z.  o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
 

v y d á v a 
 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V článku 4 ods.5 posledná veta znie:  
„Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa o poskytovanie dotácie na aktivity v oblasti mládeže a v oblasti kultúry 
a záujmovej umeleckej činnosti.“ 
 
2. V článku 10 sa dopĺňa nový ods. 15, ktorý znie:  
„15. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 22.06.2022 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta.“ 
 
3. V prílohe č. 1 Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej 
umeleckej činnosti v článku 2 sa ods.3 nahrádza nasledovným znením:  
 
„3.Komisia posudzuje žiadosti na jednotlivé podujatia a realizačné činnosti podľa nasledovných kritérií bodmi 
v rozsahu 1 – 5, pričom 5 je maximum: 
 
a) Hodnotenie činnosti žiadateľa: 
aa) skúsenosti žiadateľa s realizovaním projektov, 
ab) doterajšia aktivita žiadateľa v meste Trenčín. 
 
b) Hodnotenie umeleckého/ kultúrneho prínosu projektu: 
ba) umelecká/kultúrna hodnota projektu, 
bb) inovatívnosť, originalita, zachytenie súčasných trendov v kultúre, 
bc) pokračovanie v tradícii a jej rozvíjanie. 
 
c) Hodnotenie spoločenského prínosu projektu: 
ca) prínos projektu pre mesto Trenčín, regionálny alebo celoslovenský význam projektu, 
cb) vplyv na oživenie mesta, zapojenie obyvateľov, zvýšenie návštevnosti mesta, 
cc) schopnosť projektu osloviť zvolenú cieľovú skupinu a naplniť jej potreby. 
 
d) Hodnotenie ekonomických parametrov projektu: 
da) prehľadnosť financovania projektu, 
db) primeranosť nákladov s ohľadom na návštevnosť projektu, 
dc) účelnosť použitia požadovaných financií na dosiahnutie cieľov projektu, 
dd) schopnosť žiadateľa zaistiť si aj iné finančné zdroje vrátane príjmov z projektu.“ 
 
4. V prílohe č. 1 Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej 
umeleckej činnosti článku 2 sa dopĺňa nový ods.4, ktorý znie:  
 
„4.Komisia posudzuje žiadosti na činnosť združení s umeleckým alebo záujmovým zameraním podľa 
nasledovných kritérií bodmi v rozsahu 1 – 5, pričom 5 je maximum: 
 
a) Hodnotenie činnosti žiadateľa (kredibilita): 
aa) kultúrno-spoločenský význam – prínos žiadateľa pre mesto prípadne pre mestskú časť, 
ab) verejnoprospešnosť žiadateľa – pozícia v komunite, schopnosť aktivizovať obyvateľov, 
ac) odbornosť a skúsenosti žiadateľa,  
ad) systematická práca s cieľovými skupinami (napr. mládežou, seniormi a pod.) 
 



 
 
 
b) Hodnotenie ekonomických parametrov žiadosti: 
ba) prehľadnosť financovania,  
bb) hospodárnosť a účelnosť použitia financií podľa popisu výdavkov, na ktoré má byť dotácia použitá, 
bc) schopnosť žiadateľa zaistiť si aj iné finančné zdroje.“ 

 
 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček v.r. 
                                              primátor mesta  

 
 

 


