VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Sabinov č. 1/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 14/2016
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 31.1.2019 schválilo podľa § 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzne nariadenie:
Článok 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu mesta sa mení a dopĺňa takto:
1.

Článok 4, odsek 10 sa mení na :

Žiadatelia podávajú žiadosti o poskytnutie dotácie v dvoch termínoch – do 30. novembra
v príslušnom kalendárnom roku na aktivity a činnosť, ktoré sa budú konať počas
nasledujúceho roku ( 1. etapa ) a do 30. apríla na aktivity, ktoré sa budú konať počas
aktuálneho roka ( 2. etapa ).
2.

Článok 4, odsek 12 sa mení na :

Po uplynutí lehoty podľa odseku 10 finančné oddelenie mestského úradu vypracuje písomný
prehľad o predložených žiadostiach, ktorý postúpi spolu so žiadosťami o poskytnutie dotácie,
pripojenými projektmi a požadovanými dokladmi podľa odseku 9 písm. b) komisii MsZ Komisii pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (ďalej len „komisia”).
3.

Článok 4, odsek 13 sa mení na :

Komisia posúdi predložené žiadosti a zostaví návrh na poskytnutie dotácií vrátane
navrhovanej výšky dotácie v rámci schváleného rozpočtu. Návrh predloží na posúdenie
príslušným orgánom mesta Sabinov.
Rozdelenie dotácií :
Výška schvaľovanej dotácie
Maximálne 70 % z výšky schválených výdavkov
I. Etapa rozdeľovania dotácií
určených na dotácie z rozpočtu mesta
Zvyšok nevyčerpaných výdavkov určených na
II. Etapa rozdeľovania dotácií
dotácie z rozpočtu mesta.
Schválená, resp. upravená výška rozpočtu mesta
Spolu
určená na dotácie v príslušnom roku.
4.

Článok 4, odsek 14 sa mení na :

Príslušný orgán mesta Sabinov posúdi predložený návrh komisie a postúpi ho so svojím
stanoviskom na prerokovanie a schválenie MsZ. V prípade, že príslušný orgán nie je
schválený, predloží návrh na prerokovanie a schválenie MsZ finančné oddelenie.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.
4.

Návrh tohto VZN, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli a na
webovom sídle mesta Sabinov v lehote podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa 31.1.2019
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa
1.2.2019
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia schváleného všeobecne
záväzného nariadenia.

Ing. Michal Repaský
primátor mesta

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove 31.1. 2019
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 10.1.2019
Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa 31.1.2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 1.2.2019
VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa 1.2.2019
VZN nadobúda účinnosť dňa 16.2.2019

