OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dodatok č. 1/2011
k VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií

z prostriedkov Obce Dunajská Lužná

Zverejnené pred schválením dňa:
Schválené uznesením OZ číslo:
Vyvesené po schválení dňa:
Nadobúda účinnosť dňa:

11.11.2011
2011/11-03 dňa 29.11.2011
06.12.2011
01.01.2012

Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná sa podľa § 11 ods. 4, písm. g) uznieslo na nariadení,
ktorým sa podľa § 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 dodatok číslo
1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce nasledovne:

(1) V časti II. sa čl. 3 ods. (2) mení takto: „Objem finančných prostriedkov pre poskytnutie
dotácií v príslušnom kalendárnom roku schvaľuje obecné zastupiteľstvo. O poskytnutí
dotácie do výšky 350 € vrátane, rozhoduje a výšku schvaľuje starosta obce. Dotáciu
vyššiu ako 350 € schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Dunajská Lužná.“
(2) V časti II. sa čl. 4 ods. (4) mení takto: „Žiadateľ nesmie finančné prostriedky z dotácie
použiť na nákup alkoholu a tabakových výrobkov a na ceny funkcionárom“.
(3) V časti II., čl. 4 sa za ods. (4) dopĺňa nový ods. č. (5), ktorý znie: „Žiadateľ môže finančné
prostriedky z dotácie použiť na nákup občerstvenia a nákup pohonných hmôt iba ak je
to schválené orgánom obce Dunajská Lužná určeným v článku 3 ods. (2) tohto VZN“.
(4) V časti II., čl. 4 sa mení číslovanie odsekov - pôvodné ods. č. (5) a (6) sa stávajú ods. č. (6) a
(7).
(5) V časti II. sa v čl. 4 dopĺňa nový ods. (8), ktorý znie: „Žiadateľovi, ktorý riadne a včas,
nezúčtuje poskytnutú dotáciu podľa ustanovení tohto VZN, nebude v ďalšom roku
dotácia poskytnutá“.
Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2010 zostávajú nezmenené.
Tento dodatok č. 1/2011 k VZN č. č. 2/2010 bol schválený uznesením č. 2011/11-03 dňa
29.11.2011 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

Štefan Jurčík
starosta obce v.r.

