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Návrh uznesenia

Miestna rada  
po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu    

1. s c h v á l i ť  

návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


	 z r u š i ť


uznesenie č. 5/19, ktorým boli upravené podmienky poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov, ktoré bolo prijaté na 5. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konaného dňa 16.06.2011 


	 s p l n o m o c n i ť


starostu mestskej časti k vydaniu úplného znenia VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto




	s pripomienkami


	bez pripomienok




DȎVODOVÁ SPRÁVA

Prijatím zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení              niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „protischránkový zákon“), ktorého úlohou je zvýšenie transparentnosti právnych vzťahov tým, že odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry                subjektov, ktoré čerpajú finančné prostriedky z verejných zdrojov, došlo k novelizácií mimo iného aj zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon č. 523/2004 Z. z.“) a to konkrétne doplnenie § 8a ods. 4 o písmeno h)              a § 19 o nový odsek 16. Novelizácia zákon č. 523/2004 Z. z. dopĺňa o povinnosť verejného sektora pri poskytovaní dotácie skúmať, či žiadateľ o dotáciu je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Tieto zmeny sú zapracované v Článku 3 a to doplnením odseku 3 a vložením nového odseku 5.

Druhá zmena sa týka tzv. refundácie nákladov spojených s vybudovaním uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov. Táto        zmena je vyvolaná problémami z praxe, keď súbežne existuje platné uznesenie o podmienkach          poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa              zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov č. 5/19 a zároveň platné VZN č. 5/2016 určuje podmienky poskytovania a zúčtovania dotácií ako takých. Za účelom zjednotenia postupu sa navrhuje zrušenie uznesenia č. 5/19 a zapracovanie podmienok          refundácie formou prílohy č. 5 k platnému VZN č. 5/2016.  
 

