OBEC VIŠTUK
Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku sa v zmysle ust. §6 ods.1 a s poukazom na ust. §11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) Obce Vištuk

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk,
v znení neskoršieho VZN č. 3/2019
§1
Úvodné ustanovenia
Týmto VZN sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Vištuk, v znení VZN č. 3/2019 (ďalej len ako „VZN o poskytovaní dotácií“).
§2
Predmet úpravy
1) V § 5 Rozhodnutie o poskytnutí dotácie sa mení odsek 4 a dopĺňa odsek 8, ktoré budú
znieť nasledovne:
„4. Žiadateľ bude o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie informovaný písomne a to do 30 dní
od jej schválenia obecným zastupiteľstvom.“
„8. Každú zmenu u žiadateľa/príjemcu dotácie, napr. zmenu sídla organizácie, štatutárneho
orgánu, bankového účtu a pod., je žiadateľ/ príjemca dotácie povinný bezodkladne písomne
oznámiť obci. Na základe tejto zmeny obec pristúpi k uzavretiu dodatku k už uzavretej
dohode o poskytnutí finančnej dotácie.
3) V § 7 Kontrola a sankcie sa mení odsek 2, ktorý bude znieť nasledovne:
„2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce v termíne do
31.01. príslušného kalendárneho roka. Informáciu o vykonanej kontrole predkladá OZ na
jeho najbližšom riadnom zasadnutí po ukončení výkonu kontroly.“
§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto VZN č. 1/2021 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. 1/2021 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vištuku dňa 25.05.2021
uznesením č. 07/05/2021 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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