PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7/2005
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho
kraja

Schválené: 04. októbra 2005 v Prešove (Uznesenie č. 412/2005)
Platné: od 04. októbra 2005

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 7/2005,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 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 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 ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 5/2004 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja sa mení a dopĺňa takto:
1.
2.

V § 1 sa za slovom „služieb“ bodka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov2) a na podporu podnikania.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

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

3.

V § 2 ods. 2 na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú slová „všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov2) a na podporu podnikania.“

4.

§ 4 ods. 2 znie:
„(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.

5.

V § 4 za ods. 2 sa vkladá nový ods. 3, ktorý znie:
„(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.

6.

V § 4 pôvodný ods. 3 sa prečísluje na ods. 4.

7.

V § 5 ods. 1 sa na konci dopĺňa nová veta:
„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.

8.

V § 5 ods. 10 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa text:
„s výnimkou ustanovenia § 4 ods. 3.“

9.

V § 5 ods. 11 sa dopĺňa veta:
„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.
10.

V § 5 ods. 12 sa text v druhej vete „na jej najbližšom zasadnutí.“ nahrádza znením
„polročne a to k 30. 6. a k 31. 12. bežného roka,“ a dopĺňa sa text „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.“

11.

V § 5 ods. 15 sa mení číslo odkazu a poznámky pod čiarou z čísla 2) na číslo 3).
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

„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“

12.

§ 5 sa dopĺňa o ods. 16, ktorý znie:
„Pre žiadateľov o dotáciu na podporu podnikania v oblasti poľnohospodárstva sa
určuje lehota na predkladanie žiadostí jednorázovo pre rok 2005 do 31. 10. 2005.

13.

V § 8 sa mení číslo odkazu a poznámky pod čiarou z čísla 3) na číslo 4). Poznámka
pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov“

Čl. II
Splnomocňujúce ustanovenia
Predseda Prešovského samosprávneho kraja sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie
Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 5/2004 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ako to vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných týmto nariadením.
Čl. III
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2005 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 4.10.2005
uznesením č. 412/2005 a nadobúda účinnosť l5. októbra 2005.

MUDr. Peter C H U D Í K
predseda PSK

