
Návrh 
Obec Závod v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob 
života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na 
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej 
umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu vydáva  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
(Dodatok č. 1) 

ktorým sa mení a dopĺňa  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Závod 
 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 25.11.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej 
tabuli obce  dňa : 

25.11.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 25.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 05.12.2022 do 16.00h 

Pripomienky zasielať  

- písomne na adresu: Obec Závod, Obecný úrad Závod, Sokolská 243, 908 72  Závod 

- elektronicky na adresu: sekretariat@obeczavod.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ dňa: ________  schválené uznesením č.   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:   

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 



Obecné  zastupiteľstvo v Závode sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení : 

 

Článok 1 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Závod 
schválené OZ v Závode dňa 14. 09. 2016 sa mení a dopĺňa takto:  

Článok 3 – Podmienky poskytovania dotácií sa dopĺňa o bod 14) nasledovne:  

14) Dotácia sa žiadateľovi poskytuje na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí 
dotácie. Poskytnutie dotácie žiadateľovi môže byť v zmluve podmienené účasťou na 
niektorej z akcií organizovaných obcou. Dotáciu obec v tomto prípade poskytne až po 
splnení zmluvnej podmienky, alebo v prípade poskytnutej dotácie a nedodržania 
zmluvnej podmienky, musí žiadateľ dotáciu v plnej výške vrátiť obci. Zmluvné 
podmienky týkajúce sa účasti žiadateľa na obecnej akcii alebo podujatí určuje starosta 
obce. 

 

Článok 2 

1. Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Závod (Dodatok č. 1) bolo schválené Obecným 
zastupiteľstvom v Závode uznesením č. ........... zo dňa ...................... 

2. VZN (Dodatok č. 1) nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným 
zastupiteľstvom v Závode.  

 
3. Ostatné náležitosti pôvodného VZN zostávajú v platnosti.  

 

 

V Závode, dňa ............................... 

 

 

 

                                                                                                      Radomír Ševeček 

                                                                                                         starosta obce  

 

 

 

 


