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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa: 24.11.2016
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa : 9.12.2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa: 19.12.2016
VZN nadobúda účinnosť dňa: 03.01.2017
Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 7 ods. 2, 4 a 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorýczákonov v znení neskorších predpisov,
vydáva návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorýh m sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 9/2016
o zmene VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Valaliky
I.
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je zmena VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Valaliky, ktorá spočíva v doplnení Článku 2 – Účel poskytovania dotácií
bodu 1. písm. d) nasledovne:
„Článok 2
ÚČEL POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
l. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:
d) iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce,
alebo poskytujú služby obyvateľom obce. Dotáciu z rozpočtu obce možno poskytnúť len
vtedy, ak táto právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nemá právoplatne uložený
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest prijímať pomoc a podporu
poskytnutú z fondov Európskej únie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom
z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti o poskytnutie
dotácie“
II.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTNOVENIA
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce č. 9/2016 bolo prerokované a schválené na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Valaliky dňa 09.12.2016 uznesením č. 122/2016
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 03.01.2017
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Vo Valalikoch, dňa 19.12.2016

