Dodatok č.1 k VZN č. 3/2013 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Veterná Poruba, ktorým sa mení a dopĺňa Čl. 4a takto:
V bode 1: text „..... v centrách voľného času na území inej obce.“ sa nahrádza textom: „... právnickým
osobám poskytujúcim záujmové vzdelávanie detí.“
V bode 2: dopĺňa sa nová veta na záver textu: „V prípade, že žiadateľ nemá zriaďovateľa, o dotáciu
požiada štatutárny orgán.“
V bode 3a: v prvom riadku sa vypúšťa slovo „zriaďovateľ“.
V bode 3b: text : „... že zriaďovateľ centra voľného času“ sa nahrádza textom: „... že žiadateľom...“.
V bode 3c: slovo: „.. zriaďovateľom...“ sa nahrádza slovom „.. žiadateľom...“ a vypúšťa sa text
„..konkrétneho centra voľného času.“
V bode 4a: pôvodný text „ Zriaďovateľ v žiadosti okrem svojich identifikačných údajov uvedie aj
identifikačné údaje centra, resp. centier voľného času“ sa nahrádza textom: „ Žiadateľ v žiadosti
okrem svojich identifikačných údajov uvedie aj identifikačné údaje právnickej osoby, ktorá záujmové
vzdelávanie detí poskytuje a pre ktorú ako zriaďovateľ žiada poskytnutie dotácie.“
V bode 4b: slovo „zriaďovateľ“ sa nahrádza slovom „žiadateľ“.
V bode 4c: slovo „zriaďovatelia“ a „zriaďovateľov“ sa nahrádza slovom „žiadatelia „ a „žiadateľov“.
V bode 4d: na úvod sa dopĺňa text: „V prípade, že o dotáciu žiada...“ a za slovom zriaďovateľ sa
dopĺňa čiarka. V celom bode sa text „...centra voľného času....“ nahrádza textom ... „školského
zariadenia...“.
V bode 4e: slovo „zriaďovateľ“ sa nahrádza slovom „žiadateľ“.
V bode 4f: sa na záver odseku dopĺňa text: „Ak sa od 1.septembra zmenil počet detí a žiadateľ túto
skutočnosť riadne preukáže, obec poskytne dotáciu vo výške 4/12 ročnej dotácie na spresnený počet
detí. V prípade zníženého počtu detí žiadateľ vráti obci dotáciu vo výške 4/12 ročnej dotácie zo
zníženého počtu detí.“
Záverečné ustanovenie sa dopĺňa o bod 3:
„ Na Dodatku č.1 k VZN č.3/2013 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veternej Porube dňa
24.2.2014 uznesením č. 13/2014. Dodatok č.1 bol po schválení zverejnený 25.2.2014 a účinnosť
nadobúda 15.dňom jeho zverejnenia.“

Vo Veternej Porube dňa 24.2.2014
PhDr. Desana Stromková, v.r.
Starostka
Návrh Dodatku č.1.... bol zverejnený 30.1.2014

