Obec Gyňov
Všeobecné záväzné nariadenie
Číslo: VZN – 4/2016
___________________________________________________________________________

OBEC GYŇOV
v súlade s ustanovením § 6 ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE GYŇOV

č. 4/2016
o doplnení VZN obce Gyňov číslo 1/2009 o poskytovaní dotácií návratných
finančných výpomoci z rozpočtu Obce Gyňov.

Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN )

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

01.12.2016

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

01.12.2016

Dátum ukončenia pripomienkového konania:

15.12.2016

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

15.12.2016

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

15.12.2016

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

15.12.2016

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Gyňov podľa § 11, ods. 4 písm. g, zák.č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE GYŇOV
o doplnení VZN obce Gyňov číslo 1/2009
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu Obce
Gyňov.

č. 4/2016
§1
Účel
1. Toto nariadenie dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Gyňov č. 1/2009 v súlade s
platnou právnou úpravou.
§2
Predmet
1. Všeobecne záväzného nariadenia obce Gyňov č. 1/2009 o poskytovaní dotácií a návratných
finančných výpomoci z rozpočtu Obce Gyňov sa dopĺňa takto:
V § 3 sa vkladá odsek č. 3 v tomto znení:
3. Žiadateľ – právnická osoba nesmie mať právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie, alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
Splnenie tejto podmienky žiadateľ – právnická osoba preukazuje výpisom z registra trestov nie
starším ako tri mesiace, pri podávaní žiadosti o dotáciu.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Gyňov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa
15.12.2016, uznesením č. 119/2016.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

V Gyňove, dňa 15.12.2016
........…......………..........
Mgr. Denisa Vargová
starosta obce

Obec Gyňov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Číslo: VZN – 5 /2016
___________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

K návrhu VZN obce č. 5 / 2016 o doplnení VZN obce Gyňov číslo 1/2009 o poskytovaní dotácií
a návratných finančných výpomoci z rozpočtu Obce Gyňov.

Dátum zverejnenia návrhu: 01.12.2016

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adrese
gynov@stonline.sk) alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Gyňove, Čanianska 124/3, 04414 Gyňov
v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na
ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: od 01.12.2016 do 15.12.2016

V Gyňove, dňa 01.12.2016

Mgr. Denisa Vargová
starostka obce

