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Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja 

č. 9/2018, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 

samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej 

značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja 

– Nástroj 1 LEADER NSK 
__________________________________________________________________________________ 

 

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. 9/2018, ktorým 

sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov 

regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – 

Nástroj 1 LEADER NSK. 

 

Čl. I. 

 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „VZN 

NSK“) č. 9/2018 sa mení VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a 

spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK nasledovne: 

1. V Čl. I. ods. 2) sa vypúšťa znenie písm. h). Písm. i) až k) sa označujú ako písm. h) až j). 

2. V Čl. I. sa pôvodné znenie ods. 2) písm. j) nahrádza novým znením: „MAS je povinná 

informovať verejnosť, že získala dotáciu z rozpočtu NSK pre príslušný kalendárny rok na 

podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku 

formou uvedenou v PM 2.“ 

3. V Čl. II. sa pôvodné znenie ods. 1) nahrádza novým znením: „Celková schválená dotácia 

z rozpočtu NSK pre jednu MAS na príslušný kalendárny rok v rámci tohto VZN nesmie 

presiahnuť sumu 45 000,-EUR.“ 

4. V Čl. III. sa pôvodné znenie ods. 2) nahrádza novým znením: „Oprávneným žiadateľom 

bude poskytnutých 100 kalendárnych dní na vypracovanie a predloženie žiadosti.“ 

5. V Čl. IV. sa pôvodné znenie ods. 3) nahrádza novým znením: „V ročnom zúčtovaní 

poskytnutej dotácie je konečný prijímateľ povinný odovzdať kompletne spracovanú 
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sumárnu tabuľku projektov realizovaných v rámci Opatrení 1., 2. Nástroja 1 LEADER 

NSK za príslušný kalendárny rok.“ 

6. V Čl. IV. sa pôvodné znenie ods. 6) nahrádza novým znením: „Na konci zmluvného 

obdobia zostaví konečný prijímateľ monitorovaciu správu o využití dotácie a predloží ju 

poskytovateľovi elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy 

(www.slovensko.sk) cez elektronickú službu „Všeobecná agenda“ najneskôr do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka.“ 

7. V Čl. IV. sa pôvodné znenie ods. 7) nahrádza novým znením: „Poverení zamestnanci 

NSK vykonajú na základe monitorovacej správy o využití dotácie a ročného zúčtovania 

najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka kontrolu využitia finančných 

prostriedkov a spíšu správu z AFK.“ 

8. V Čl. IV. sa vypúšťa ods. 10). 

 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

Na vydaní VZN NSK č. 9/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 

samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho 

kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na 

vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK sa uznieslo Zastupiteľstvo 

Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 10.12.2018 a nadobúda účinnosť 

15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Nitrianskeho samosprávneho kraja, t. j. dňa 

4.1.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r. 

                                                                                                                     predseda 

                                                                                               Nitrianskeho samosprávneho kraja 
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