Dodatok č.1 /2020 k VZN Mesta Svit č. 3/2015
platnosť: od 16.12.2020
účinnosť: od 01.01.2021

Dodatok
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2015
o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit
č. 1/2020
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit v zmysle § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva tento
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit
(ďalej len „Dodatok“)
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Svit č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z Rozpočtu
Mesta Svit zo dňa 26.03.2015 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 3 sa ods. 6) mení a znie:

„6) Dotácia sa neposkytne:
a) na činnosti, ktoré otvorenou alebo skrytou formou podnecujú neznášanlivosť na základe
pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu,
príslušnosti k národnej alebo etnickej skupine,
b) na činnosť politických strán, politických hnutí a ich koalíciám,
c) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov,
d) na činnosti poškodzujúce životné prostredie,
e) na odpisy.“
2. V § 4 sa ods. 2) a ods. 3) mení a znie:
„2) Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať minimálne:
a) právnu formu a označenie žiadateľa doložené dokladmi, ak ešte neboli predložené v
predchádzajúcich rokoch, alebo došlo k akejkoľvek zmene zo strany žiadateľa (obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania, výpis z obchodného registra, živnostenského registra, koncesiu,
zriaďovateľskú listinu, IČO, DIČ a pod.),
b) meno štatutárneho zástupcu,
c) kontaktné údaje (telefónny kontakt, e-mail),
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d)
e)
f)
g)

špecifikáciu predmetu, na ktorý sa dotácia má poskytnúť (účel dotácie),
rozsah dotácie a časové použitie dotácie,
bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa, ak je zriadený,
prehlásenie žiadateľa, že má voči poskytovateľovi t. j. mestu Svit vysporiadané záväzky, nie je
v likvidácii alebo v konkurznom konaní.

3)

Žiadosť sa doručuje písomne poštou alebo osobne prostredníctvom podateľne Mestského úradu
vo Svite na nasledujúci kalendárny rok v termíne do 31.10. príslušného kalendárneho roka.
V prípade nepredvídateľných okolností môže žiadateľ požiadať o dotáciu aj po tomto termíne.
Žiadosť doručená po tomto termíne bude posudzovaná príslušnou komisiou aj s ohľadom na
aktuálne finančné možnosti mesta Svit.“

3.

V § 5 sa vkladá nový ods. 4), ktorý znie:

„4) Dotácie sú poskytované najmä do týchto oblastí:
a) kultúra,
b) školstvo,
c) šport,
d) sociálna a zdravotná oblasť,
e) regionálny rozvoj a životné prostredie.“
Doterajší ods. 4) sa prečísluje na ods. 5).
4.

V § 7 sa vkladá nový ods. 3), ktorý znie:

„3) Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať fotokópie riadne očíslovaných účtovných dokladov
(paragóny, príjmové pokladničné doklady, faktúry..) preukazujúcich použitie dotácie na schválený
účel.“
Doterajší ods. 3) sa prečísluje na ods. 4).
Článok 2
1.

Tento Dodatok bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 27.11.2020 a zvesený dňa 15.12.2020.
Tento Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020
uznesením č. 185/2020.

2.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť 01. januárom 2021.

Vo Svite dňa 16.12.2020
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit
Doložky :
1. Uvedený návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta:
dňa : 27.11.2020

pečiatka

podpis: ..................................
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2. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bolo po jeho schválení mestským
zastupiteľstvom vyvesený (publikovaný) na úradnej tabuli mesta :
dňa : 16.12.2020

pečiatka

podpis: .................................

3. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabule mesta :
dňa : 04.01.2021

pečiatka

podpis: ...................................

4. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobudol účinnosť
dňa : 01.01.2021

pečiatka

podpis: ...................................
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