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Dôvodová správa 

 

 
Ustanovenie § 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 (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách ÚS“) umožňuje vyššiemu územnému celku poskytovať dotácie 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 

Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“), alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na 

území PSK, alebo poskytujú služby obyvateľom PSK len za podmienok ustanovených všeobecne 

záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) vyššieho územného celku len na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu 

podnikania a zamestnanosti.  
 

Návrh nového VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK sa vzťahuje aj na obce 

a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK, ak nejde o financovanie spoločných úloh v záujme 

rozvoja územia Prešovského samosprávneho kraja podľa ustanovenia § 8 ods. 4 zákona 

o rozpočtových pravidlách ÚS. Návrh VZN sa ďalej nevzťahuje na právnické osoby, ktorých 

zriaďovateľom alebo zakladateľom je PSK, nevzťahuje sa na obce mimo územia PSK a na iné vyššie 

územné celky ako aj na subjekty, ktoré vykonávajú činnosť na úseku vzdelávania a sociálneho 

zabezpečenia, ak sú financované podľa osobitných predpisov a príslušného VZN Prešovského 

samosprávneho kraja.  

 

Financovanie spoločných úloh v záujme rozvoja územia PSK formou poskytovania dotácie a 

poskytovanie dotácií právnickým osobám, ktorých zakladateľom je PSK je možné realizovať iba na 

základe schváleného rozpočtu PSK Zastupiteľstvom PSK, pričom finančné prostriedky takto 

vyčlenené z rozpočtu PSK musia byť určené na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia 

prostriedkov. Poskytnutie dotácií z vlastných príjmov PSK v zmysle návrhu VZN ako aj 

poskytnutie dotácií na financovanie spoločných úloh v záujme rozvoja územia Prešovského 

samosprávneho kraja a poskytovanie dotácií právnickým osobám, ktorých je PSK zakladateľom 

nemôže zvyšovať celkový dlh PSK.  

 

V podmienkach Prešovského samosprávneho kraja platilo pre účely poskytovania dotácií 

z vlastných príjmov PSK VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov. Dôvody na vypracovanie 

návrhu nového VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov sú najmä: 

- premietnutie skúseností z aplikácie VZN č. 15/2008 v znení neskorších zmien a doplnkov do 

novej právnej podoby,  

- definovanie a precizovania postupov v jednotlivých štádiách dotačného procesu, 

- reflektovanie na legislatívne zmeny a zavedenie novej legislatívy, ktorá má vplyv na 

poskytovanie finančných prostriedkov subjektmi verejnej správy (napr. nový zákon o štátnej 

pomoci č. 358/2015 Z. z.) a pod.   

Nakoľko sa jedná o rozsiahle zmeny, úrad samosprávneho kraja pristupuje k vypracovaniu návrhu 

nového VZN PSK. 

 
I. časť –Všeobecné ustanovenia 

Čl. I.  - definuje predmet VZN, ktorým je poskytovanie dotácií z vlastných príjmov PSK. 

Čl. II.  - ustanovuje pôsobnosť na koho sa VZN vzťahuje/nevzťahuje. Vychádzajúc zo zákona            

o rozpočtových pravidlách ÚS sa definujú tri kategórie oprávnených žiadateľov a to obec, iná 

právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, so všeobecným vymedzením „účelu“, na ktorý 

môžu požiadať o poskytnutie dotácie.  

Negatívnou definíciou sa vymedzuje okruh subjektov alebo opatrení, na ktorých/ktoré sa 

poskytovanie dotácií nevzťahuje (ods. 2), resp. sa im dotácie neposkytujú (politické strany, 

hnutia, koalície).  
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Čl. III.  - ustanovuje základné pojmy. Na rozdiel od VZN PSK č. 15/2008 v znení neskorších zmien 

a doplnkov, predložený návrh VZN konkrétne nedefinuje pojmy „všeobecne prospešné 

služby“, „všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely“, iba sa odvoláva na osobitné 

právne úpravy. Podľa názoru prokuratúry, preberanie zákonnej úpravy do všeobecne 

záväzného nariadenia nemá opodstatnenie, keďže v tomto prípade dochádza k situácii, v ktorej 

zastupiteľstvo hlasuje o texte zákona, ktorý už bol prijatý NRSR. Tam kde VZN kopíruje 

znenie zákona, ide iba o ustanovenie informatívneho charakteru bez samostatnej 

normatívnosti, čo je v rozpore s povahou VZN ako normatívneho právneho aktu orgánu 

samosprávy ( viď napr. protest prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov č. k. Kd 43/13-8 zo 

dňa 19.03.2013, č. k. Kd95/13-6 zo dňa 14.6.2013). Dotáciu podľa návrhu VZN možno 

požadovať na všeobecne prospešné služby alebo na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel a to napr. na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných 

a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, služby na podporu 

regionálneho rozvoja a zamestnanosti a pod.  

 
Čl. IV. - upravuje spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií. Objem 

finančných prostriedkov účelovo vyčlenený na dotácie v rozpočte PSK sa rozdelí medzi 

komisie pre pridelenie dotácií, tzn. poslancov Zastupiteľstva PSK a predsedu PSK až vo výzve 

na predkladanie žiadostí v zmysle navrhovaného VZN.  

Doposiaľ, podľa VZN PSK č. 15/2008, boli stanovené percentá z objemu účelovo určených 

finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií z vlastných príjmov PSK v prospech 

Zastupiteľstva PSK 90 % a v prospech predsedu PSK iba 10 %. Do návrhu VZN sa premietol 

postup doposiaľ zaužívaný v praxi, že  dotácie sa rozdeľujú podľa volebných obvodov, ktoré 

kopírujú okresy a finančné prostriedky sa prideľujú komisii podľa počtu poslancov za volebný 

obvod. 

 

Čl. V. - zavádza sa do návrhu VZN nový inštitút – 13 komisií pre prideľovanie dotácií, ktoré sú 

v kompetencii Zastupiteľstva PSK. Upravujú sa podmienky a pravidlá fungovania 

a rozhodovania komisií pre pridelenie dotácií žiadateľom, ktoré vyplynuli zo zaužívanej praxe, 

tzn. dotácie sa rozdeľujú podľa volebných obvodov, ktoré kopírujú okresy a finančné 

prostriedky sa prideľujú komisii podľa počtu poslancov za volebný obvod. Návrh na 

rozdelenie dotácií pre žiadateľov za komisiu musia schváliť všetci členovia komisie, pričom 

súhlas potvrdzujú svojim podpisom a to ešte pred prerokovaním a schválením v Zastupiteľstve 

PSK. 

 

 
II. časť – Podmienky poskytovania dotácií  

Čl. VI. - stanovujú sa podmienky poskytovania dotácii z hľadiska účelového, formálneho, časového 

vymedzenia. V  ods. 3 sa negatívne vymedzujú položky, na ktoré nie je možné dotáciu 

poskytnúť. Jeden žiadateľ môže podať na jednu zverejnenú výzvu len jednu žiadosť (ods. 4).  

Ak na rovnakú podporovanú činnosť žiadajú dotáciu viacerí žiadatelia, dotáciu možno 

poskytnúť len jednému z nich (ods. 5).  

Návrh VZN zavádza aj inštitút spolufinancovania, ktorého cieľom je zaviazať žiadateľa 

spolupodieľať sa na financovaní podporovanej činnosti v prípade, že mu bude poskytnutá 

dotácia. Navrhuje sa minimálne spolufinancovanie podporenej činnosti zo strany žiadateľa v 

podiele 20 % z celkového rozpočtu projektu, ktorú uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie, 

pokiaľ vo výzve nebude uvedené iné percento.  

Dotáciu bude možné poskytnúť len na podporovanú činnosť, ktorú sa prijímateľ zaväzuje 

zrealizovať vopred na vlastné náklady a na svoju vlastnú zodpovednosť (ods. 9) a ktorá sa 

zrealizuje a ukončí v termíne uvedenom v žiadosti o poskytnutie dotácie a v zmluve, avšak 

najneskôr v termíne do 30. 11. kalendárneho roka. Dôvodom je zabezpečenie dostatočnej 

časovej rezervy na vyúčtovanie podporenej činnosti a zrealizovanie bezhotovostného prevodu 

prostriedkov na účet prijímateľa najneskôr do 31. 12. daného kalendárneho roka. Dotácia sa 

poskytuje ako refundácia výdavkov (ods. 10). 
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Zmena účelu podporovanej činnosti (ods. 11) nie je možná. Umožňuje sa však zmena termínu 

realizácie podporenej činnosti, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie a táto je 

premietnutá do zmluvy o poskytnutí dotácie, avšak  za podmienky, že prijímateľ  o túto zmenu 

písomne požiada v lehote  maximálne 10 pracovných dní pred termínom jej realizácie. Na 

zmenu termínu realizácie podporenej činnosti bude vypracovaný dodatok k zmluve 

o poskytnutí dotácie (ods. 12).  

 

Čl. VII. - zverejnenie výzvy je základnou podmienku na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií 

a samotné schválenie dotácií. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok (čl. VI. ods. 

16). Administratívou výzvy je poverený vecne príslušný odbor a odbor financií Úradu PSK. 

Návrh VZN definuje minimálne obsahové požiadavky výzvy. Znenie výzvy bude schvaľovať 

Zastupiteľstvo PSK nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.  

Predsedovi PSK sa priznáva právo zrušiť vyhlásenú výzvu najneskôr do 10 kalendárnych dní 

pred uplynutím termínu na podanie žiadosti po predchádzajúcom prerokovaní a schválení vo 

finančnej komisii zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. Dôvodom môže byť napr. uplatnenie 

ustanovení zákona o rozpočtovej zodpovednosti, Zásad rozpočtového procesu PSK a pod. 

  
Čl. VIII. -  stanovuje  základné  náležitosti  formulára  žiadosti  o  dotáciu, ktorý  tvorí  prílohu  Výzvy 

a vychádza z doterajšej praxe so zohľadnením zmien, ktoré sú uvedené v návrhu VZN vrátane 

možnosti žiadať ďalšie prílohy, ktoré budú špecifikované v konkrétnej výzve. 

 

Čl. IX. - v záujme zadefinovania jasných pravidiel, jednotných postupov, a v snahe zamedziť 

prieťahom, návrh VZN upravuje pomerne podrobne procesný postup od evidencie žiadostí, ich 

posudzovanie, zasielanie výziev na odstránenie nedostatkov žiadateľovi, cez rozhodovanie 

komisií a predsedu PSK, informovanie verejnosti o zozname podporených/ nepodporených 

činností na webovom sídle PSK, až po prípravu písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Komisie pre pridelenie dotácií a predseda PSK musí pri rozhodovaní o pridelení/nepridelení 

dotácie vychádzať, okrem výzvou stanovených kritérií, tiež z minimálnej a maximálnej výšky 

dotácie na jednu žiadosť, ktorú stanoví výzva.  
 

Čl. X.  - stanovuje lehoty na vykonanie a predloženie vyúčtovania podporenej činnosti a povinného 

spolufinancovania na tlačive, ktoré bude tvoriť prílohu Výzvy. Pre prijímateľa stanovuje 

podmienku preukázateľnosti výdavkov a ich jednoznačné použitie v priamej súvislosti 

s podporovanou činnosťou, označenie dokladov, úschovu originálov, zasielanie výziev na 

odstránenie nedostatkov vo vyúčtovaní a dôvody pre ktoré nebudú prijímateľovi poukázané 

finančné prostriedky.   

 

Čl. XI. - návrh VZN ustanovuje okruh subjektov oprávnených vykonať kontrolu nad dodržiavaním 

VZN a podmienok stanovených výzvou, ktorými sú Zastupiteľstvo PSK a Útvar hlavného 

kontrolóra PSK.  

 

Čl. XII. - stanovujú sa následky porušenia rozpočtovej disciplíny, ktoré sa zistia kontrolou 

dodržiavania VZN, pravdivosti a správnosti vyúčtovania, na základe ktorého sa dotácia 

poskytla z rozpočtu PSK. Výkon kontroly nad dodržiavaním VZN a samotného poskytnutia 

dotácie prijímateľovi môžu vykonávať aj iné kontrolné orgány na základe právnych predpisov 

o kontrole spôsobu nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými podľa VZN – 

poskytovanie dotácií z vlastných príjmov PSK – verejné zdroje (napr. NKÚ SR).  

 
Čl. XIII. - po schválení a nadobudnutí účinnosti sa toto VZN bude vzťahovať aj na posudzovanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie na podporované činnosti, ktoré boli podané do doby účinnosti 

tohto VZN a ktoré  budú zrealizované v termíne od 1. 1. 2017 do účinnosti tohto VZN. 
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Čl. XIV. – platnosť a účinnosť VZN navrhujeme  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 v roku 2017. 

S účinnosťou nového VZN sa ruší VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli PSK a na webovom sídle PSK 3. februára 2017. 

Lehota na pripomienkovanie je stanovená do 13. februára 2017, počas ktorej je možné k návrhu VZN 

doručiť pripomienky Úradu PSK. Vyhodnotenie pripomienok bude predložené ako samostatný 

materiál na rokovanie Zastupiteľstva PSK. Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii 

zriadenej pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia č. 28/FK/2017 z 31.01.2017.  

 

Návrh VZN PSK č. xx/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK oproti 

pôvodnému materiálu, ktorý bol zverejnený na pripomienkové konanie je doplnený o texty, 

ktoré sú vyznačené na tmavšom pozadí nasledovne: čl. V. ods. 6 – doplnený ako nový, čl. IX 

ods. 5 doplnený text na konci vety, čl. IX ods. 11 doplnený o novú vetu na konci odstavca.  

Doplnenie pôvodného znenia návrhu VZN vychádza z potreby upresnenia rozhodovania 

o pridelení/nepridelení dotácie žiadateľom, ktoré je výlučne v pôsobnosti Zastupiteľstva PSK, 

tzn. o týchto žiadostiach nerozhodujú komisie podľa volebných obvodov (13komisií) ani 

predseda PSK. Uvedené zmeny sú zároveň zapracované aj do materiálu Výzva PSK na 

prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2017. 

 


