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Dodatok č. 2
k Všeobecnému záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 12/2008
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry:
GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY v znení Dodatku č. 1
(ďalej len „VZN“)
Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 2, 4
a 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov vydáva Dodatok č. 2 k VZN v tomto znení:
Čl. I
Predmet dodatku
Všeobecné záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 12/2008 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK
PRE OBLASŤ KULTÚRY v znení Dodatku č. 1 sa mení takto:
1. V I. časti čl. IV - Vymedzenie okruhu subjektov na poskytnutie dotácií - sa mení
odsek (1) a nahrádza sa novým znením:
(1) Oprávnení žiadatelia:
Dotáciu možno poskytnúť, po splnení podmienok uvedených v odseku (2) tohto článku,
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území ŽSK.
2.

V II. časti čl. VI – Podmienky poskytovania dotácií - sa mení sa odsek (8) a nahrádza sa
novým znením:
(8) Žiadateľ môže žiadať o dotáciu v maximálnej finančnej výške 2650 € a minimálnej 350 € pre
všetky programy Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry. ŽSK môže poskytnúť dotáciu
v maximálnej finančnej výške 2650 € a minimálnej 350 € pre všetky programy Grantového
systému ŽSK pre oblasť kultúry.

3. V II. časti čl. VII – Grantová komisia - sa mení sa odsek (1) a nahrádza sa novým znením:
(1) Grantová komisia je zložená z deviatich členov, a to v zložení: 7 poslancov z komisie kultúry
Zastupiteľstva ŽSK, 1 poslanec z komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a európskej
spolupráce Zastupiteľstva ŽSK a 1 poslanec z finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK. Členov
komisie navrhujú predsedovia príslušných komisií Zastupiteľstva ŽSK predsedovi ŽSK, ktorý
ich menuje na obdobie jedného rozpočtového roka na základe schválenia Zastupiteľstvom
ŽSK.

4.

V II. časti čl. IX - Kritéria hodnotenia pre Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry - sa
mení sa odsek (3) a nahrádza sa novým znením:
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(3) Konkrétne priority Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry budú definované
v grantovej výzve podľa čl. XII. Odseku (1) tohto VZN.
5. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
Dodatok č. 2 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK dňa ...............Uznesením
nadobúda účinnosť dňa ...........................

Ing. Juraj Blanár
predseda

č. .......... a

