
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 17.02.2016 uznesením č.430, účinnosť: 
04.03.2016 
    
Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 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. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín sa mení 
a dopĺňa takto: 
 
1. V článku 4 ods. 10 znie:  

 
„Mesto poskytuje dotácie max. do výšky 70% nákladov na projekt. V prípade, že požadovaná suma 
presahuje maximálne povolenú výšku dotácie ( 70% nákladov na projekt) dotácia sa zníži najmenej o 
presahujúcu sumu.  V prípade dotácií poskytnutých v súlade s čl. 2 ods. 3 písm. c) tohto VZN môže byť 
dotácia poskytnutá do výšky 100% nákladov na projekt, ak je to tak výslovne uvedené v textovej časti 
rozpočtu a teda nebude krátená tak ako je uvedené v predchádzajúcej vete. “  
 
2. V článku 10 sa dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie : 
 
„7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 
záväzné nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne  dňa 17.02.2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta.“ 
 
3. V texte Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
a vo všetkých jeho prílohách sa mení text: „428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“ a nahrádza sa 
textom: „122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
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