
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného  nariadenia č. 7/2014 

o podmienkach poskytovania  dotácií z prostriedkov Mesta Rajec 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  sa uznieslo na  vydaní tohto dodatku:  

Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2014  sa mení a dopĺňa nasledovne : 

 

1. V časti II. - Článku 3  - Vymedzenie okruhu subjektov na poskytovanie dotácií  

sa dopĺňa bod 6. nasledovne  : 

 

6.   Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 3 možno 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a 

podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

 

2. V časti III.  - Článku 2  - Obsah žiadosti  sa v bode 2 dopĺňa písmeno  k) 

nasledovne: 

 k)  Výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace. 

 

3. V časti  VIII –  Článku 1 -  Kontrola  sa ruší celé znenie bodov 2. až 

5.  a nahrádzajú   sa novým znením nasledovne :  

2.  Základnú a administratívnu finančnú kontrolu na úseku poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta  vykonávajú poverení zamestnanci Mesta Rajec  vo viacerých etapách :  

a) pri posudzovaní žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov formou dotácie, 

b) pri schvaľovaní žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov formou dotácie, 

c) pred podpisom zmluvy, 

d) pred  poukázaním resp. vyplatením  finančných prostriedkov , 

e) pri zúčtovaní poskytnutej dotácie. 

 

4. Pri vykonávaní základnej a administratívnej finančnej kontroly zodpovední a poverení 

zamestnanci  mesta postupujú podľa príslušných ustanovení zákona č. 357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole a o audite a o doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a Smernice 

o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Mesta Rajec. 

 

5. V časti  IX.   – Článku 1 – Spoločné a záverečné ustanovenia sa mení znenie bodu 

3. a dopĺňa sa bod 4. nasledovne : 

 



3.   VZN č. 7/2014 nadobúda účinnosť dňom 15. októbra 2014 . 

4.   Dodatok č.1 k VZN č.7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta 

Rajec bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Rajec dňa 16.8.2018 uznesením 

č.62/2018 a nadobúda účinnosť pätnástym  dňom od jeho vyvesenia t.j. dňom  05.09. 2018 .  

 

 

 

       

Ing. Ján  R y b á r i k  

      primátor mesta  

 

 

 

 

 

Vyvesené: 21.08.2018  

Zvesené:  ................ 2018 

 

 


