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Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja 

č. 3/2017, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 

samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD 
miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja č. 3/2016. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja sa v súlade s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. 
a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

uznieslo na vydaní 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2017, ktorým 
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu 
implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja 
č. 3/2016. 

 

Čl. I. 

 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „VZN 
NSK“) č. 3/2017 sa mení VZN NSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín 
na území Nitrianskeho kraja č. 3/2016 nasledovne: 

1. V časti Úvodné ustanovenia sa pôvodné znenie ods. 3), písm. c) nahrádza novým znením: 
„Pod pojmom „Konečný prijímateľ“ sa rozumie: „Miestna akčná skupina, ktorá predloží 
žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK v zmysle podmienok tohto VZN.“  

2. V časti Úvodné ustanovenia sa pôvodné znenie ods. 3), písm. f) nahrádza novým znením: 
„Pod pojmom „Zmluva“ sa rozumie: „Právny úkon, ktorým sa zakladá zmluvný vzťah 
medzi poskytovateľom dotácie (t. j. NSK) a konečným prijímateľom (t. j. MAS) v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s týmto VZN.“ 

3. V Čl. I. ods. 2), písm. b) sa pôvodné znenie nahrádza novým znením: „MAS musí 
spracovať a predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) z rozpočtu NSK 
v súlade s týmto VZN a podmienkami Výzvy na podávanie žiadostí.“ 

4. V Čl. III. ods. 1) sa pôvodné znenie nahrádza novým znením: „Výzva na podávanie 
žiadostí v zmysle tohto VZN bude zverejnená na web stránke Úradu NSK (www.unsk.sk) 
pre príslušný kalendárny rok, s určením dátumu a hodiny na podávanie žiadostí.“ 
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5. V Čl. III. ods. 3) sa pôvodné znenie nahrádza novým znením: „Riadne a kompletne 
vyplnenú žiadosť v elektronickej forme podáva konečný prijímateľ prostredníctvom 
príslušnej elektronickej služby najneskôr do termínu uzávierky predkladania žiadostí, 
pričom rozhodujúci je termín doručenia žiadosti. Elektronický formulár je sprístupnený na 
adrese: 

a) https://es.unsk.sk, 

b) https://www.slovensko.sk v sekcii životné situácie, úseky a agendy.“ 

6. V Čl. III. ods. 11) sa pôvodné znenie nahrádza novým znením: „Najneskôr do 10 
pracovných dní od skončenia zasadnutia výberovej komisie, poverený zamestnanec oznámi 
MAS výsledok - schválenie / neschválenie dotácie NSK na podporu implementácie 
stratégie CLLD.“ 

7. V Čl. IV. ods. 1) sa pôvodné znenie nahrádza novým znením: „NSK s MAS, ktorej bola 
schválená dotácia z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégie CLLD uzatvorí 
zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle tohto VZN.“ 

8. V Čl. IV. ods. 6) sa pôvodné znenie nahrádza novým znením: „Na konci zmluvného 
obdobia zostaví konečný prijímateľ správu o využití dotácie, ktorá zhodnotí ako dotácia 
NSK prispela k strategickému cieľu stratégie CLLD a k špecifickým cieľom v rámci 
priorít, v ktorých sa nachádzali opatrenia, ktorých implementácia bola podporená dotáciou 
z rozpočtu NSK. Správu o využití dotácie predloží NSK najneskôr do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka.“ 

 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na vydaní VZN NSK č. 3/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných 
skupín na území Nitrianskeho kraja č. 3/2016 sa uznieslo Zastupiteľstvo Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 10.07.2017 a nadobúda účinnosť 15. dňom 
od vyvesenia na úradnej tabuli Nitrianskeho samosprávneho kraja, t. j. dňa 9.8.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                              doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r. 
                                                                                                                     predseda 
                                                                                               Nitrianskeho samosprávneho kraja 


