OBEC VIŠTUK
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Vištuk
Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 24. 09. 2019
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení .č. 3/2019 ( ďalej len „VZN č. 3/2019“),
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk (ďalej
len „VZN č. 2/2018“)
§1
Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto VZN č. 3/2019 je zapracovanie zmien a doplnkov do VZN č. 2/2018.
2) Zmena vyplýva zo zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorým sa upravujú aj podmienky
poskytovania dotácií s odvolaním sa na ust. §8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov.
§2
Predmet úpravy
1) V článku § 5 Rozhodnutie o poskytnutí dotácie sa „vypúšťa“ odsek 7.
2) Doterajší odsek 8 sa tak prečísluje na odsek 7.
§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto VZN č. 3/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce
Vištuk (www.vistuk.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2) Toto VZN č. 3/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vištuku dňa
24. 09. 2019 uznesením č. 05/09/2019 a nadobúda platnosť a účinnosť 15.dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli Obce Vištuk.
3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade
vo Vištuku a zverejnené na webovej stránke obce Vištuk: www.vistuk.sk .
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