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Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.  12/2011  na poskytovanie dotácií z rozpočtu 
obce na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov na 

území obce Tvrdošovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 12/2011  na poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na 
podporu  všeobecne  prospešných  služieb  alebo  verejnoprospešných  účelov  na  území  obce 
Tvrdošovce,  schválené Obecným zastupiteľstvom Tvrdošovce dňa 15.12.2011, uznesením č. 
10/15122011, písm. A) bod 11) sa mení a dopĺňa nasledovne:

Článok 5 ods. 5/

Kritériá na hodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie nad sumu 1000 € pre jedného žiadateľa 
sú najmä:

- a) realizácia  cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

- b) schopnosť  spolufinancovania sumou min. 30% z objemu žiadanej dotácie

- c) Športový klub schopnosť spolufinancovania sumou 10% z objemu žiadanej dotácie

 

sa mení:

Článok 5 ods. 5/

Kritériá na hodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre jedného žiadateľa sú najmä:

- a) realizácia  cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

- b) schopnosť  spolufinancovania sumou min. 30% z objemu schválenej dotácie

- c) Športový klub schopnosť spolufinancovania sumou 10% z objemu schválenej 
dotácie

Ostatné časti pôvodného VZN č. 12/2011  na poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na podporu 
všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov na území obce Tvrdošovce  
ostávajú nezmenené a platné.

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 12/2011  na poskytovanie dotácií 
z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov 
na  území  obce  Tvrdošovce  bol  schválený   Obecným  zastupiteľstvom  Tvrdošovce  dňa 
15.12.2015 uznesením č. 10/15122015 písm. A bod 3.
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                 starosta obce


