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NÁVRH 
 

Obec Raková na základe ustanovenia § 7 ods. 2, 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov   v y d á v a     toto 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENI E 

OBCE RAKOVÁ 

č. 6/2019,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková 

č. 6/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám - podnikateľom  
 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 6/2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. V Prílohe č. 2 článku III. sa vkladá nový bod 7, ktorý znie:  

 „7. Príjemca je povinný predložiť poskytovateľovi dotácie správu o činnosti za 

príslušný kalendárny rok, v ktorom bola poskytnutá dotácia, a to v lehote najneskôr do 8 

pracovných dní po schválení na prvej výročnej schôdzi.“  

Doterajšie body 7. a 8. sa označujú ako body 8. a 9. 

2. V Prílohe č. 2 článku III. v bode 9 vypúšťa text:  

  „9. V prípade nedodržania termínu zúčtovania poskytnutej dotácie alebo jej použitia 

na iný účel ako bolo zmluvne dohodnuté, príjemca nemá nárok na ďalšiu dotáciu z rozpočtu 

obce v nasledujúcom roku.“ 

                                a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:  

  „9. V prípade nedodržania termínu zúčtovania poskytnutej dotácie, jej použitia na iný 

účel ako bolo zmluvne dohodnuté alebo v prípade nepredloženia správy o činnosti, príjemca 

nemá nárok na ďalšiu dotáciu z rozpočtu obce v nasledujúcom roku.“ 

 

Článok 2 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 

13.12.2019 uznesením  č. ........................  a uznieslo sa na ňom dňa ............................. . 
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2. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

Obce Raková č. 6/2019 zverejnený na úradnej tabuli obce Raková a na webovom sídle 

obce Raková odo dňa  ................ do ................... pred rokovaním obecného zastupiteľstva 

a v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. bolo Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Raková č. 6/2019 vyvesené  na úradnej tabuli Obce Raková dňa .............. po zasadnutí 

obecného zastupiteľstva.  

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .................... a právoplatnosť 

dňom ...................... . 

 

 

 

............................................ 

     Mgr. Anton Heglas 

          starosta obce 

Vyvesené dňa: 27.11.2019 


