PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2004
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho
kraja, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných VZN PSK č. 7/2005 a
VZN PSK č. 12/2007.
Úplné znenie

Schválené: 19. augusta 2004 v Prešove (Uznesenie č.242/2004 – VZN PSK č. 5/2004)
04. októbra 2005 v Prešove (Uznesenie č. 412/2005 – VZN PSK č. 7/2005,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK 5/2004)
30.októbra 2007 v Prešove (Uznesenie č. 270/2007 – VZN PSK č. 12/2007,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 5/2004)
Platné: od 19. augusta 2004 (VZN PSK č. 5/2004)
od 04. októbra 2005 (VZN PSK č. 7/2005)
od 01. decembra 2007 (VZN PSK č. 12/2007)

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Predseda Prešovského samosprávneho kraja
vyhlasuje
úplne znenie Všeobecne záväzného nariadenia
Prešovského samosprávneho kraja č. 5/2004
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením PSK
č. 7/2005 a 12/2007.
Všeobecne záväzné nariadenie 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 krajov)v znení
neskorších predpisov a § 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie podmienok
poskytovania dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) na
všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne prospešných služieb1), všeobecne prospešných
alebo verejnoprospešných účelov2) a na podporu podnikania.

§2
Pôsobnosť
VZN sa vzťahuje na:
1. obce na území PSK ako účasť PSK na financovaní spoločných úloh v záujme všestranného
rozvoja územia PSK,

2. právnické osoby na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom a to na podporu všeobecne
prospešných služieb,1) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov2) a na podporu
podnikania.

§3
Základné pojmy
1. Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov PSK v
rámci schváleného rozpočtu PSK.
2. Všeobecne prospešné služby, na ktoré sa vzťahuje VZN sú najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a pre rok 2008 aj vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany, realizovanie aktivít sociálnych programov na území PSK a humanitárna
starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
§4
Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií
(1) Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia PSK
a to iba z vlastných príjmov PSK. V rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na
príslušný kalendárny rok zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť
rozpočtovaných vlastných príjmov PSK.
(2) Suma vyčlenená každoročne v rozpočte samosprávneho kraja, účelovo určená na dotácie v zmysle
VZN sa člení v podiele 50 % na rozdelenie dotácií, ktoré sú v kompetencii predsedu PSK a 50 %
na rozdelenie dotácií, ktoré sú v kompetencii Zastupiteľstva PSK.
(3) Komisia finančná pri Z PSK rozdelí finančné prostriedky mimoriadne a jednorázovo vyčlenené
v roku 2005 z rozpočtu PSK, ktoré sú účelovo určené na podporu podnikania v oblasti
poľnohospodárstva a predloží ich na schválenie predsedovi PSK a to aj v tom prípade, že
požadovaná dotácia pre jedného žiadateľa bude vo vyššom objeme ako 100 tis. Sk vrátane DPH.

(4) Komisia finančná na návrh komisie sociálnej prerokuje návrh rozdelenia finančných prostriedkov,
ktoré budú mimoriadne a jednorázovo vyčlenené v roku 2008 z rozpočtu PSK, s účelovým
určením na podporu právnických osôb (subjekty registrované a evidované podľa zákona 195/1998
Z. z o sociálnej pomoci) poskytujúcich sociálnu pomoc a vykonávajúcich opatrenia
sociálnoprávnej ochrany, resp. vykonávajúcich aktivity sociálnych programov na území PSK
a predloží ich na schválenie v zmysle § 5 ods. (10).
(5) Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh samosprávneho kraja na konci rozpočtového roka.

§5
Podmienky poskytovania dotácií
(1) O pridelenie dotácie môžu žiadať iba subjekty uvedené v § 2 (ďalej len „žiadateľ“), na základe
písomnej žiadosti predloženej Úradu PSK a za predpokladu, že žiadateľ má sídlo na území PSK,
alebo pôsobí a vykonáva činnosť na území PSK. Lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu sa
stanovujú všeobecne do 31. 12. pre prvý polrok nasledujúceho roka a do 30. 6. na druhý polrok
bežného roka. Pre právnické osoby poskytujúce všeobecne prospešné služby podľa § 3 ods. 2
písm. b) sa stanovuje lehota do 31.12.2007 pre rok 2008.
(2) Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
(3) Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
(4) Dotáciu nie je možné poskytnúť na:
a) úhradu miezd, platov a odmien,
b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
d) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
e) stravné náklady,
f) honoráre pre organizátorov projektov,
g) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.
Výdavky podľa písm. a) a e) sa nevzťahujú na právnické osoby poskytujúce všeobecne prospešné
služby podľa § 3 ods. 2 písm. b) v roku 2008.
(5) Písomná žiadosť (formulár) obsahuje:
a) presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s označením na výpise z obchodného registra,
b) bankové spojenie a číslo účtu,
c) stručnú charakteristiku konkrétnej úlohy a akcie (projektu, podnikateľského zámeru – názov,
oblasť zamerania, miesto a dátum realizácie projektu) s podrobnou kvantifikáciou nákladov
a využitím finančných prostriedkov PSK,
d) prípadnú formu účasti PSK na konkrétnej úlohe a akcii (napr. spoluorganizátor, záštita, čestný
hosť, atď.),
e) vyhlásenie subjektu o spôsobe propagácie PSK – uviesť materiály, v ktorých bude uvedený
text: „podujatie/akciu/projekt finančne podporil PSK (napr. v bulletinoch, v médiách, na
výzdobe a pod.),
f) odôvodnenie žiadosti,
g) doterajšiu činnosť žiadateľa v prospech rozvoja PSK,

h) meno, priezvisko a pečiatka štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo fyzickej osoby.
Na právnické osoby poskytujúce služby podľa § 3 ods. 2 písm. b) sa nevzťahuje písm. d) pre rok
2008.
(6) K žiadosti je potrebné doložiť:
a) výpis z obchodného registra a iného registra (v prípade podnikateľských subjektov, ak sú
zapísaní v obchodnom registri) nie starší ako 1 mesiac, prípadne živnostenské oprávnenie,
b) výpis z registra trestov,
c) písomné potvrdenie príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových
povinností (daňový úrad, poisťovne), nie staršie ako tri mesiace v prípade, že žiadateľ
požaduje finančný príspevok v objeme vyššom ako 50 tis. Sk vrátane DPH,
d) prehlásenie, že voči PSK má žiadateľ vyrovnané všetky podlžnosti.
Doloženie dokladov pod písmenom a) až c) sa nevzťahuje na obce.
(7) Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu
PSK, čo bude uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.
(8) V jednom rozpočtovom roku je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi dotáciu len jedenkrát.
(9) Predložené žiadosti o dotáciu môžu byť podporené PSK maximálne do výšky 30 % z celkového
rozpočtu projektu, akcie, podujatia. Žiadosti o poskytnutie dotácie pre právnické osoby
poskytujúce všeobecne prospešné služby podľa § 3 ods. 2 písm. b) pre rok 2008 môžu byť
podporené maximálne do výšky 80 % z oprávnenej požiadavky podľa prílohy č. 14 zákona NR SR
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v platnom znení.
(10)
Výšku dotácií nad sumu 100 tis. Sk vrátane DPH pre jedného žiadateľa schvaľuje
Zastupiteľstvo PSK na návrh predsedu PSK, do sumy 100 tis. Sk vrátane DPH pre jedného
žiadateľa schvaľuje predseda PSK, s výnimkou ustanovenia § 4 ods. 3.
(11)
K predloženej žiadosti vypracuje odbor financií Úradu PSK stanovisko, v ktorom uvedie, či na
požadovanú konkrétnu úlohu alebo akciu sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte PSK
a zároveň sa vyjadrí k hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti predpokladaných vynaložených
finančných prostriedkov.
Na doplnenie žiadosti o chýbajúce doklady, resp. zmenu nesprávnych údajov sa stanovuje pre
žiadateľa 30 dňová lehota od obdržania písomnej výzvy zo strany úradu samosprávneho kraja. Pri
nedodržaní tejto lehoty zo strany žiadateľa bude žiadosť zamietnutá.
(12)
Žiadosti o dotáciu do 100 tis. Sk vrátane DPH predkladá odbor financií spolu so stanoviskom
podľa bodu 11 predsedovi PSK. O pridelených dotáciách predseda PSK informuje komisiu
finančnú zriadenú pri Zastupiteľstve PSK polročne a to k 30. 6. a k 31. 12. bežného roka.
Pre žiadateľov o dotáciu na podporu podnikania v oblasti poľnohospodárstva sa určuje lehota
na predkladanie žiadosti jednorázovo pre rok 2005 do 31.10.2005 s tým, že výplata dotácií sa pre
žiadateľov uskutoční do 30.11.2005. V tom zmysle sa preto operatívne, iba pre tento účel skracujú
doby na výzvu i na doplnenie chýbajúcich dokladov resp. zmenu nesprávnych údajov. V prípade
vyššie požadovanej čiastky ako 5 mil. Sk, budú sa dotácie pre jednotlivých žiadateľov
percentuálne úmerne krátiť tak, aby celková výška dotácie nebola vyššia ako 5 mil. Sk.
(13)
Žiadosti o dotáciu nad 100 tis. Sk vrátane DPH predkladá odbor financií predsedovi PSK
a následne na prerokovanie komisii finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. Žiadosti spolu
s prijatým uznesením komisie finančnej budú predložené na schválenie Zastupiteľstvu PSK na
najbližšom zasadnutí.

(14)
O výsledku rozhodnutia Zastupiteľstva PSK alebo predsedu PSK o pridelení dotácie bude
žiadateľ písomne vyrozumený v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstva PSK a od
schválenia žiadosti predsedom PSK, a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy. Zmluva sa
vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží žiadateľ. Zmluvy o poskytnutí
dotácie podpisuje predseda PSK.
(15)
Ustanovenia iných právnych predpisov o spôsobe nakladania s finančnými prostriedkami
poskytnutými podľa tohto nariadenia nie sú týmto nariadením dotknuté.3)
(16)
Pre žiadateľov o dotáciu na podporu podnikania v oblasti poľnohospodárstva sa určuje lehota
na predkladanie žiadostí jednorázovo pre rok 2005 do 31. 10. 2005.

TRETIA ČASŤ
VYÚČTOVANIE POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ

§6
Lehota na vyúčtovanie poskytnutých dotácií
Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie do
30 dní od ukončenia konkrétnej úlohy alebo akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá.
Podmienky vyúčtovania budú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie. Dotácie podliehajú ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom PSK.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§7
Sankcie
Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto všeobecne záväznom nariadení
upravuje osobitný predpis.4)

§8
Kontrola
(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) Zastupiteľstvo PSK,
b) Útvar hlavného kontrolóra PSK.
c) Odbor sociálny v prípade poskytnutia dotácie pre právnické osoby poskytujúce všeobecne
prospešné služby podľa § 3 ods.2 písm. b) pre rok 2008. Týmto nie je dotknuté vykonanie
kontroly inými orgánmi, ktorým to vyplýva zo zákonných ustanovení platných právnych
predpisov.

§9
Účinnosť nariadenia
(1)

Toto Všeobecné záväzné nariadenie PSK nadobudlo účinnosť 19. 8. 2004.

(2)

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 7/2005 nadobúda účinnosť dňom 15. 10. 2005.

(3)

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 12/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom
1.12.2007.

MUDr. Peter C H U D Í K
predseda PSK

__________________________________________________________________________________
1)

§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z
2)

napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov
3)

napr. zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č.523/2003 Z. z.
o verejnom obstarávaní, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
4)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

