
Návrh Dodatku č.1 k VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce vyvesený na 

úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 23.11.2020.  

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa (vrátane) 3.12.2020 

                                                                       zvesený dňa:  
 

Návrh Dodatku č.1 k 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 1/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
 

 
Obec Dvorníky  podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 vydáva tento  dodatok  č.1 k všeobecnému záväznému nariadeniu č.1/2019   o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce . 

 

 

§ 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky  č. 1/2019, ktorým sa určuje podmienky poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce Dvorníky sa mení nasledovne : 

1.  V §8- Postup pri poskytnutí dotácií v  ods.2.) sa dopĺňa nasledujúci text:“ V Zmluve 

o pridelení dotácie z rozpočtu obce Dvorníky poskytovateľ dotácie presne určí , či schválená 

dotácia bude poukázaná prijímateľovi jednorázovo, alebo po čiastkach. V Zmluve o pridelení 

dotácie z rozpočtu obce Dvorníky ďalej poskytovateľ dotácie presne určí podmienky 

a termíny čiastkových  finančných plnení schválenej dotácie.“ 

2. V §8- Postup pri poskytnutí dotácií sa ruší ods.5.) 

3. §9 – Zúčtovanie poskytnutých dotácií v ods.1.) text  v znení „Zúčtovanie poskytnutej 

dotácie  je povinný vykonať žiadateľ písomne na základe účtovných dokladov  a to do 40 dní 

od realizácie projektu, na ktorý bola poskytnutá dotácia , najneskôr do 15.12. v roku, ktorom 

sa bola dotácia poskytnutá, “sa  ruší a nahrádza sa textom:“ Prijímateľ dotácie je povinný 

predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie v termíne, resp. v termínoch ( pri čiastkovom 

vyplácaní dotácie)  stanovených v Zmluve o  pridelení dotácie z rozpočtu obce Dvorníky. 

 

 

§2 
1.Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce bol schválený na zasadnutí Obecného  zastupiteľstva v Dvorníkoch  dňa 

uznesením č. 

 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1.1.2021.  

 

                                                             ____________________ 

                                                           Maroš Nemečk, starosta obce 


