
 

Dodatok č. 1, 

ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 2/2015  

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hruštín 

 
I.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hruštíne sa v súlade s § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto Dodatku č.1, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Hruštín nasledovne: 

 

1. V § 6 ods. 1 písmeno d) znie: „Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna, správy majetku 

obce“ 

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f) 

2. V § 6 ods. 2 písmeno b) sa za slovo „rade“ dopĺňa čiarka a slová  „Komisii finančnej, 

rozpočtovej legislatívnej, správy majetku obce“ 

3. V § 6 ods. 2 písmeno c) sa za slovo „rade“ dopĺňa čiarka a slová  „Komisii finančnej, 

rozpočtovej legislatívnej, správy majetku obce“ 

4. V § 6 ods. 2 písmeno d) sa za slovo „rade“ dopĺňa čiarka a slová  „Komisii finančnej, 

rozpočtovej legislatívnej, správy majetku obce“ 

5. V § 6 ods. 4 písmeno e) sa za slovo „požiadanie“ dopĺňajú slová  „Komisii finančnej, 

rozpočtovej legislatívnej, správy majetku obce“ 

6. V § 7 ods. 1 sa za slovo „obce“ dopĺňajú slová  „a Komisiou finančnou, rozpočtovou, 

legislatívnou, správy majetku obce“ 

7. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: „Starosta obce na najbližšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva informuje o vykonanom rozpočtovom opatrení 

v zmysle § 22 ods. 1.“  

II: 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok  č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hruštín, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Hruštín bol schválený uznesením  Obecného zastupiteľstva 7/2019 zo 

dňa 26.02.2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.  

 

 

 

 

 

 

       Mgr. František Škapec 

                starosta obce 

 

 

 

 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015  bol na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce:  

Vyvesený dňa :  01.02.2019   Zvesený : 16.02.2019 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 bol na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce:  

Vyvesený dňa :  11.03.2019  Zvesený : 26.03.2019 


