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D o d a t o k č. l
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 (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 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 sa mení a dopĺňa takto :
II. ČASŤ
PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
Čl. VI
Podmienky poskytovania dotácií
I. Menia sa odseky 3, 4, 5,7, 8, 9, 12 a 18 a nahrádzajú sa novým znením:
(3) Termín podania písomných žiadostí o dotáciu (ďalej len „uzávierka žiadostí“) je do 31. januára a
31. mája príslušného kalendárneho roku pre projekty, ktorých realizácia sa plánuje uskutočniť
v danom roku.
(4) K žiadosti je potrebné doložiť :
1) kópiu dokladov o právnej subjektivite (napr. štatút, stanovy, zriaďovaciu listinu, kópiu
živnostenského listu, výpis z obchodného registra, kópia dokladu o pridelení IČO),
2) kópiu dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu, príp. iný doklad
dokumentujúci oprávnenie jednať v mene organizácie, pre prípad, že to nevyplýva z dokladov
o právnej subjektivite,
3) potvrdenie, že žiadateľ nemá dlh voči Sociálnej poisťovni a Daňovému úradu,
4) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že žiadateľ nemá dlh voči zdravotným poisťovniam, nie je
v konkurze alebo v likvidácií a nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
5) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že na uvedený projekt mu ŽSK neposkytol doposiaľ
žiadnu dotáciu, a to ani podľa iných VZN ŽSK.
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(5) Žiadosť o dotáciu, ktorá nebola doručená na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku do 31. mája
príslušného roku, nebude v príslušnom roku akceptovaná. Nekompletné žiadosti budú vyradené zo
zoznamu žiadateľov.
(7) Ten istý žiadateľ môže podať v tom istom kalendárnom roku najviac dve žiadosti o dotáciu
v zmysle tohto VZN, na ktoré môže spolu získať najviac 2650 €.
(8) Žiadateľ môže žiadať o dotáciu v maximálnej finančnej výške 2650 € a minimálnej 800 € pre
všetky programy Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry. ŽSK môže poskytnúť dotáciu
v maximálnej finančnej výške 2650 € a minimálnej 800 € dotáciu pre všetky programy Grantového
systému ŽSK pre oblasť kultúry.
(9) Každý žiadateľ sa na financovaní projektu musí podieľať minimálne 20 % spolufinancovaním
z poskytnutej dotácie.
(12) Dotáciu je možné poskytnúť iba na projekty, ktoré sa realizujú v kalendárnom roku, na ktoré boli
vyhlásené výzvy.
(18) Dotáciu možno použiť v rozsahu a na účely stanovené v zmluve o poskytnutí dotácie.
II. Dopĺňa sa nový bod 19 v tomto znení :
(19)Výdavky, ktoré vynaložil žiadateľ na podporený projekt/účel pred uzatvorením zmluvy
o poskytnutí dotácie podľa tohto VZN, ŽSK bude pri ich vyúčtovaní akceptovať len v tom
prípade, ak tieto výdavky boli vynaložené v kalendárnom roku, v ktorom sa dotácia poskytuje
a v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o poskytnutí dotácie.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
Dodatok č. 1 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK dňa 3. septembra 2008 Uznesením č. 8/21
a nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

