Dodatok č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
Návrh tohto VZN zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
na úradnej tabuli obce

dňa 11.8.20107

na elektronickej úradnej tabuli obce

dňa 11.8.2017

koniec lehoty na pripomienkovanie

dňa 23.9.2017

Pripomienky zasielať
písomne na adresu: Obec Valča, Valča 375, 038 35 Valča
elektronicky na adresu: podatelna@valca.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené

dňa 24.8.2017

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce
z elektronickej úradnej tabule obce

dňa 5.9.2017
dňa 27.8.2017

Obecné zastupiteľstvo sa na tomto VZN uznieslo

dňa 6.9.2017

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
elektronickej úradnej tabuli obce

dňa 14.9.2017
dňa 14.9.2017
1.10.2017

účinné dňom

V prílohe č. 1 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Valča sa
nasledovne:

časť označená ako „Príloha“ mení

pôvodný text: Písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácii a nemá voči obci
žiadne záväzky
nový text:
- doklad o pridelení IČO /fotokópia/
- kópia dokladov o právnej subjektivite /štatút, stanovy, zriaďovacia listina v aktuálnom znení/
- kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad
preukazujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva z dokladov o právnej
subjektivite/
- potvrdenie príslušného daňového úradu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky /nie staršie ako
3 mesiace, môže byť aj overená kópia/
- potvrdenie sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie /nie staršie ako 3 mesiace, môže byť aj overená kópia/
- potvrdenie inšpektorátu práce o nelegálnom zamestnávaní /nie staršie ako 3 mesiace, môže
byť aj overená kópia/
- potvrdenie banky o vedení účtu , nie staršie ako 10 dní
- výpis z registra trestov právnickej osoby, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu
prijímať dotácie alebo subvencie /nie starší ako 3 mesiace, môže byť aj overená kópia/
- CVČ predkladajú aj zoznamy zapísaných detí v abecednom poradí
- čestné prehlásenie žiadateľa, že
a/ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom , rozpočtom obce
b/ nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia /vrátane exekúcií/
c/ nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku .

Za úplnú žiadosť o poskytnutie dotácie sa považuje originál žiadosti riadne vypísaný /na
predpísanom tlačive/ so všetkými požadovanými prílohami. Žiadosť musí byť podpísaná
štatutárnym zástupcom žiadateľa. Neúplné žiadosti a žiadosti doručené po termíne budú
z ďalšieho posudzovania vyradené.

V prílohe č. 1 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Valča sa časť „Informácia pre žiadateľa“
dopĺňa textom:
Za úplnú žiadosť o poskytnutie dotácie sa považuje originál žiadosti riadne vypísaný /na
predpísanom tlačive/ so všetkými požadovanými prílohami. Žiadosť musí byť podpísaná
štatutárnym zástupcom žiadateľa. Neúplné žiadosti a žiadosti doručené po termíne budú
z ďalšieho posudzovania vyradené.

