Obec Častá

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce.
Obec Častá na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 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
toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o
podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce nasledovne:

1. V článku 2, odsek 3 - Všeobecne prospešné služby sa dopĺňa o znenie v
písm.:
f ) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

2. V článku 4 – Podmienky poskytovania dotácií sa mení a dopĺňa znenie v
odsekoch:
6. Dotáciu možno poskytnúť iba oprávnenej osobe, ktorá má ku dňu podania
žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadaní záväzky voči obci (príloha č.2 Čestné prehlásenie žiadateľa). Dotáciu z rozpočtu obce je možné poskytnúť
právnickej osobe podľa Článku 2 ods. 2) písm. a) až c), len vtedy, ak táto
právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie (uvedie v prílohe č.2 - Čestné prehlásenie
žiadateľa).
7. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok. Dotácia z
rozpočtu obce je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú
činnosť žiadateľa.

3. V článku 9 - Spoločné a záverečné ustanovenia sa dopĺňa nový odsek:

3. Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenie obce č 1/2013. bol
prerokovaný a schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častej
dňa 11.4.2019 uznesením č. 4-III./OZ/2019 a nadobúda účinnosť po 15tich dňoch od jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Častej.

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.
starosta obce Častá

Doložka platnosti VZN.

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej
tabuli obce od 27.03.2019 do 11.4.2019.
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej
tabuli obce od 12.4.2019 do 26.4.2019
VZN č. 3/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o podmienkach
poskytovania dotácií
prostriedkov obce nadobúda účinnosť dňom 26.4.2019
(pätnástym dňom od vyvesenia § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb.)

