NÁVRH
dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sučany
č. 6 / 2015
o poskytovaní dotácií
Obec Sučany v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
vydáva tento dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2015 o poskytovaní
dotácií (ďalej len „VZN“).
Čl. 1 Predmet dodatku
A) Dopĺňa sa bod 13 do Prílohy č. 1 „/pre FO a PO/ Osnova projektu, žiadosti (VZOR)“
s nasledovným znením:
„13. V prípade, ak je žiadateľom právnická osoba, predkladá žiadateľ čestné vyhlásenie
štatutárneho zástupcu žiadateľa - právnickej osoby, že táto právnická osoba nemá
právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.“
B) Mení sa znenie Prílohy č. 3 „/pre právnickú osobu zriadenú mimo územia obce Sučany a
zabezpečujúca výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti vo veku od 5 do
15 rokov s trvalým pobytom na území obce Sučany /“ na nasledovné znenie:
„Žiadosť musí obsahovať zoznam detí, na ktoré žiada táto právnická osoba dotáciu, adresu
ich trvalého pobytu a dátum narodenia a k žiadosti je potrebné pripojiť fotokópiu dokladu
preukazujúceho zaradenie dieťaťa do činnosti tejto právnickej osoby, doklady preukazujúce
oprávnenie osoby vystupujúcej za túto právnickú osobu konať v jej mene, potvrdenie
o pridelení IČO žiadateľovi a potvrdenie o čísle jeho bankového účtu, čestné vyhlásenie
štatutárneho zástupcu žiadateľa - právnickej osoby, že táto právnická osoba nemá
právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.“
Čl. 2 Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016
na svojom zasadnutí dňa................................. uznesením č. …......................... a nadobúda
účinnosť dňom ...............
Sučany, dňa ...............
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce
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