
   

   

 

             
        

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA  

č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK  č. 78/2019 

o poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

Schválené: 14.12.2020, uznesením Zastupiteľstva  PSK č. 591/2020 

Vyhlásené: 14.12.2020 

Účinnosť: V súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení 
všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia. 



    

     
     

         
       

 

 

 

       
        

 
       

 
  

  
  

  
  

 
         

 

 
          

    
 

 
          

       
       

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA  

č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných  
príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej 
len „ zákon o rozpočtových pravidlách“ ) vydáva toto: 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

1. V Článku II. sa mení bod 2, ktorý znie: 
2. Toto VZN sa nevzťahuje na poskytnutie dotácie: 

a) právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je PSK, 
b) obciam mimo územia PSK a iným vyšším územným celkom, 
c) na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie 

vzniku krízových situácií v rodine poskytované na základe osobitného predpisu2 a 
príslušného všeobecne záväzného nariadenia PSK. 

2. V Článku V. sa mení bod 4, ktorý znie: 
4. Percentuálny podiel jednotlivých kapitol na celkovej výške dotácií vypočítanej podľa 

bodu 3. tohto článku je nasledovný: 

Dotačná schéma 

Kapitola Podiel na celkovej výške dotácií 

Výzva Predsedu PSK 8 % 
Mikroprogram PSK 32% 
Výzva pre región 60% 
SPOLU 100% 

3. V Článku VI. sa mení bod 7, ktorý znie: 
7. Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať podporovanú činnosť vopred z vlastných zdrojov a na svoju 

vlastnú zodpovednosť (systém refundácie). 

4. V Článku VIII. sa mení bod 1, ktorý znie: 
1. O poskytnutie dotácie môže požiadať iba subjekt uvedený vo výzve vyhlásenej na 

základe tohto VZN, a to žiadosťou o poskytnutie dotácie prostredníctvom 
elektronického formulára zverejneného na webovom sídle PSK. 

5. V Článku VIII. sa mení bod 2, ktorý znie: 
2. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a vlastnoručne podpísaná štatutárnym 

zástupcom/štatutárnymi zástupcami žiadateľa. Žiadosť musí byť predložená s 
nasledovnými dokladmi, ktoré tvoria prílohu žiadosti o poskytnutie dotácie, ak nie je vo 
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výzve uvedené inak: 
a) rozpočet podporovanej činnosti, 
b) kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný 

doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie (doklad -
záznam/zápisnica/iné z poslednej voľby/menovania štatutárneho zástupcu), ak to 
nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite, 

c) čestné prehlásenie, že žiadateľ - subjekt: 
- nemá daňové nedoplatky, 
- neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania 

podľa osobitného predpisu8, 
- má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom PSK a nie je dlžníkom PSK, 
- má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
- nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií)7, 
- nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v 

reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
pre nedostatok majetku6; uvedené neplatí ak je žiadateľom subjekt verejnej 
správy, 

- nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

- nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a že 
žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie9, 

d) ďalšie prílohy a údaje požadované vo výzve PSK. 

6. V článku IX. sa mení bod 4, ktorý znie: 
4. Žiadosti o poskytnutie dotácií v rámci kapitoly Výzva Predsedu PSK posudzuje vecne 

príslušný odbor Ú PSK. Predseda PSK rozhoduje priebežne o pridelení dotácie na 
základe splnenia kritérií príslušnej výzvy. Zoznam podporených žiadateľov zverejní 
vecne príslušný odbor Ú PSK na webovom sídle PSK. 

7. V článku IX. sa mení bod 5, ktorý znie: 
5. Žiadosti o poskytnutie dotácií v rámci kapitoly Mikroprogram PSK posudzuje 

formálne príslušný odbor Ú PSK a návrh pre prideľovanie dotácií vypracovávajú 
komisie pre prideľovanie dotácií. 
5.1. Komisie pre prideľovanie dotácií sú zriadené podľa volebných obvodov pre okres 

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Poprad, Sabinov, 
Svidník, Stará  ubovňa, Snina, Stropkov a Vranov nad Topľou. Každá komisia je 
zložená z poslancov Zastupiteľstva PSK príslušného okresu. Na schválenie 
pridelenia dotácie pre žiadateľa a jej výšky je potrebný súhlas všetkých členov 
komisie, pričom tento súhlas sa vykonáva vlastnoručným podpisom každého 
poslanca na zozname o pridelení dotácie žiadateľom za príslušný okres. Ak niektorý 
z poslancov danej komisie (pre daný volebný obvod) nesúhlasí s návrhom ostatných 
členov komisie na pridelenie dotácií v rámci daného volebného obvodu, tak tento 
poslanec má možnosť rozhodnúť sám za seba o pridelení dotácie v celkovej výške 
prepočítanej na 1 poslanca a návrh predložiť príslušnému odboru Ú PSK. Komisia 
pre pridelenie dotácií rozhoduje o pridelení/nepridelení dotácie žiadateľom, ktorí 
majú sídlo/trvalý pobyt na území okresu alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť 
na území okresu, alebo poskytujú služby obyvateľom okresu. 

5.2. Komisie pre pridelenie dotácií môžu medzi sebou presúvať finančné prostriedky. 
Komisia pre pridelenie dotácií nesmie presúvať objem finančných prostriedkov, 
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ktorý je určený na konkrétnu výzvu v prospech inej výzvy. 
5.3. Poslanci zastupujúci ostatné volebné obvody rešpektujú návrh komisie pre 

prideľovanie dotácií pre daný volebný obvod. 

8. V článku IX. sa mení bod 6, ktorý znie: 
6. Žiadosti o poskytnutie dotácií v rámci kapitoly Výzva pre región posudzujú najprv 

odborné hodnotiace komisie a následne Komisie pre prideľovanie dotácií pre jednotlivé 
volebné obvody (tvorené z poslancov za daný volebný obvod). 

6.1. Odborné hodnotiace komisie sú zložené z interných a externých odborníkov s 
praxou v posudzovaní projektov v relevantných odvetviach vo vzťahu k 
posudzovanej oblasti a nesmú byť poslancami PSK. 

6.2. Členovia Odbornej hodnotiacej komisie budú menovaní Predsedom PSK a jej 
zloženie bude zverejnené na webovom sídle PSK. 

6.3. Odborná hodnotiaca komisia posudzuje žiadosti na základe stanovených kritérií 
hodnotenia určených v príslušnej výzve. Každú žiadosť hodnotia nezávisle od 
seba dvaja členovia Odbornej hodnotiacej komisie. Žiadostiam je prideľovaný 
počet bodov aj so zdôvodnením. 

6.4. Návrh Odbornej hodnotiacej komisie má odporúčací charakter a obsahuje zoznam 
všetkých posudzovaných žiadostí. Tento návrh sa následne predkladá na 
rozhodnutie komisiám pre prideľovanie dotácií pre jednotlivé volebné obvody. 
Pre činnosť týchto komisií platí obdobne ustanovenie článku IX. bod 5.1. VZN. 

9. V článku IX. sa mení bod 7, ktorý znie: 
7. Pre účely pridelenia dotácií v rámci Výzvy pre región a Výzvy Mikroprogram PSK sa 

určí výška finančných prostriedkov určená na dotácie osobitne pre každý volebný obvod 
na území kraja, a to prepočtom podľa počtu poslancov za daný volebný obvod 
k celkovému počtu poslancov Zastupiteľstva PSK. 

10. V článku IX. sa mení bod 8, ktorý znie: 
8. Po schválení poskytnutia dotácií v Zastupiteľstve PSK vecne príslušný odbor Ú PSK 

zverejní v lehote do 10 dní od podpisu uznesenia na webovom sídle PSK (www.po-
kraj.sk) zoznam neúspešných a úspešných žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia 
Zastupiteľstvom PSK, s uvedením celkovej výšky schválenej dotácie. 

11. V článku IX. sa mení bod 9, ktorý znie: 
9. Na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK o schválení dotácií bude s úspešným 

žiadateľom uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“), ktorú 
vypracováva vecne príslušný odbor Ú PSK. Zmluva musí okrem všeobecných 
náležitostí obsahovať najmä: 
a) výšku dotácie a jej splatnosť, 
b) účel použitia, 
c) druh výdavku, 
d) termín realizácie podporenej činnosti, 
e) povinnosti prijímateľa pri realizáciu podporenej činnosti a pri vyúčtovaní výdavkov 

na projekt, 
f) spôsob vykonávania kontroly a sankcie za neoprávnené použitie poskytnutej dotácie 

a nedodržanie zmluvných podmienok, 
g) povinnosť prijímateľa vytvoriť podmienky na kontrolu čerpania poskytnutej dotácie, 
h) spôsob propagácie PSK ako poskytovateľa dotácie, 
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i) podmienky odstúpenia od zmluvy a krátenia dotácie, 
j) sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok predovšetkým účelu dotácie, 

termínov vyúčtovania dotácie, termínov na doplnenie vyúčtovania dotácie, 
k) zadefinovanie podmienok vyššej moci, 
l) propagácia projektu. 

12. V Článku X. sa mení bod 1, ktorý znie: 
1. Prijímateľ je povinný predložiť vyúčtovanie podporenej činnosti a povinného 

spolufinancovania (ďalej len „vyúčtovanie projektu“) na formulári uvedenom v prílohe 
výzvy v termíne: 
a) do 15 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy, ak termín ukončenia realizácie 

podporenej činnosti bol pred uzatvorením zmluvy, 
b) do 30 kalendárnych dní od posledného dňa termínu realizácie podporenej činnosti, 

ak došlo k uzatvoreniu zmluvy pred termínom realizácie podporenej činnosti 
(záverečné vyúčtovanie), 

c) do 30.11. aktuálneho kalendárneho roka v prípade, že predkladá čiastkové 
vyúčtovanie dotácie, určenej na kapitálové výdavky, ak to konkrétna výzva dovoľuje. 

13. V Článku X. sa mení bod 3, ktorý znie: 
3. Všetky originály účtovných dokladov, vzťahujúce sa k využitiu dotácie, budú uložené 

v zmysle účtovných predpisov k nahliadnutiu u prijímateľa a doklady budú obsahovať 
názov podporovanej činnosti, označenie zmluvy a text: „Projekt podporený z rozpočtu 
PSK“. 

14. V Článku X. sa mení bod 4, ktorý znie: 
4. Vyúčtovanie dotácie podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku je potrebné vyplniť 

v elektronickom formulári zverejnenom na webovom sídle PSK a doručiť poštou alebo 
osobne do podateľne Úradu PSK. Vecne príslušný odbor Ú PSK vykoná kontrolu 
správnosti a úplnosti vyúčtovania v rozsahu: 
a) formálna správnosť, 
b) dodržanie účelového určenia, 
c) oprávnenosť nákladov v rámci realizácie podporovanej činnosti. 

15. V Článku X. sa mení bod 5, ktorý znie: 
5. V prípade neúplnosti, nejasnosti pri vyúčtovaní dotácie zasiela vecne príslušný odbor Ú 

PSK na e-mailovú adresu prijímateľa výzvu na doplnenie vyúčtovania (ak nemá e-mail, 
telefonicky podľa postupu uvedenom v čl. IX, ods. 3 tohto VZN), aby dodatočne 
odstránil neúplnosť, nejasnosť vo vyúčtovaní (preukázal oprávnenosť výdavkov), a to v 
termíne uvedenom vo výzve na odstránenie nedostatkov. Ak prijímateľ nepredloží 
vyúčtovanie dotácie v termíne uvedenom v bode 1. tohto článku alebo ak neodstráni 
nedostatky vyúčtovania dotácie uvedené vo výzve podľa tohto odseku, nebudú 
prijímateľovi poukázané finančné prostriedky v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

16. Článok X. sa dopĺňa o bod 6, ktorý znie: 
6. Vecne príslušný odbor Ú PSK postúpi podklady spracovaných vyúčtovaní finančnému 

odboru Ú PSK na úhradu. 

17. Článok XIII. Účinnosť nariadenia sa dopĺňa o body 4, 5 a 6 
4. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 85/2020 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) 

zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené zastupiteľstvom 
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Prešovského samosprávneho kraja dňa 14.12.2020, uznesením č. 591/2020. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 85/2020 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
vyhlásenia, a to v súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom 
znení z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý spočíva v eliminovaní časovej 
tiesne pri realizovaní podporovaných činnosti vrátane povinností vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzného nariadenia pri schvaľovaní výziev na predkladanie žiadosti 
o poskytnutie dotácií pre rok 2021. 

6. Výzvy na poskytnutie dotácií z príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli 
vyhlásené do 14.12.2020, sa riadia ustanoveniami VZN PSK č. 78/2019. 

V Prešove dňa 14.12.2020 

v. r. 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., 
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 
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