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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

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“ )  

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho 

kraja.  
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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. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

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

návrhu nového VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov sú najmä: 

- zmena spôsobu výpočtu spolufinancovania projektu zo strany prijímateľa percentom zo 

schválenej výšky dotácie 

- doplnenie spôsobu čerpania dotácie o systém predfinancovania  

- možnosť fakultatívneho vytvorenia komisie na posudzovanie predložených projektov 

- definovanie a precizovania postupov v jednotlivých štádiách dotačného procesu. 

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

doplnenia pôvodného  VZN. 

 

I. časť –Všeobecné ustanovenia 

Čl. III.  - dopĺňajú  sa základné pojmy „systém predfinancovania“ a „systém refundácie“.  

 

Čl. IV. - dopĺňa sa ďalšia možnosť  priamo vo výzve určiť spôsob rozdelenia dotácií  

 

Čl. V. - dopĺňa sa ďalšia možnosť  priamo vo výzve určiť zloženie komisie na rozdeľovanie 

dotácií   
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II. časť – Podmienky poskytovania dotácií  

Čl. VI. - Návrh VZN mení 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 % zo schválenej dotácie. Žiadateľom o dotáciu často nebola pridelená 

požadovaná výška dotácie, bolo nutné vyššie financovanie projektu z vlastných 

prostriedkov žiadateľa, ktoré však žiadatelia nemali k dispozícii. Pri financovaní 

kapitálových výdavkov sa môže určiť doba realizácie projektu do jedného roka od 

vyhlásenia výzvy (8). Dotácia sa môže poskytnúť aj systémom predfinancovania (10).  

 

Čl. IX. - s ohľadom na doplnenie možnosti  financovania dotácií systémom predfinancovania 

alebo spôsobom refundácie, sa zavádza stanovenie spôsobu úhrady dotácie prijímateľovi 

priamo vo výzve. 

 

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

a povinného spolufinancovania v závislosti od spôsobu financovania dotácie. Pri 

nedodržaní termínu vyúčtovania dotácie a pri neodstránení prípadných nedostatkov sa 

zavádza sa povinnosť prijímateľa dotácie dotáciu vrátiť. 

 

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 2018. 
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

č. xx/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57/2017 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  

 

 

 
Dátum začatia pripomienkového konania:              07.08.2018  

Dátum ukončenia pripomienkového konania:        17.08.2018 

Schválené:                                                                .........2018, uznesením č. .../2018 

Platnosť:                                                                  dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

Pripomienky je možné zasielať: 

- poštou alebo osobne na adresu Úrad PSK, Odbor financií, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 

- na e-mail: financie(at)vucpo.sk, alebo  dagmar.oleksakova(at)vucpo.sk, pre správne odosielanie e-mailu je 

potrebné nahradiť „(at)“ znakom „@“ 

- elektronickým podaním prostredníctvom elektronických služieb: www.po-kraj.sk/sk/esluzby/ 

zastupitelstvo/navrhy-nariadenie-pripomienkovanie/, 

- ústne do zápisnice na Odbore financií Úradu PSK. 

 

 

 

 

   

mailto:socialny@vucpo.sk
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Všeobecne záväzné nariadenie 

Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
57/2017 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: 

I. ČASŤ 

 

1. V Článku III. sa dopĺňajú odseky  10. a 11., ktoré znejú: 

„10. Systém predfinancovania - V rámci systému predfinancovania prijímateľ predkladá v 

žiadosti o úhradu  vystavené a neuhradené faktúry od dodávateľov, ktoré mu vznikli v 

danom období v lehote splatnosti faktúr. Po kontrole PSK uhradí na účet prijímateľa  

finančné prostriedky vo výške predložených faktúr, bez spolufinancovania prijímateľa, 

najviac však do výšky schválenej dotácie. Prijímateľ priloží  

spolufinancovanie a bezodkladne, najneskôr do 5 kalendárnych dní od prijatia finančných 

prostriedkov na účet, uhradí dodávateľom faktúry.  

 

11.Systém refundácie – v rámci systému refundácie sa dotácia prepláca na základe 

skutočne vynaložených výdavkov. Prijímateľ najskôr výdavok uhradí  z vlastných zdrojov a 

následne predložením zúčtovania žiada o jeho preplatenie.“   

 

2. V Článku IV. sa odsek 5 mení a znie: 

„5. V prípadoch, v ktorých sa pri rozdeľovaní dotácií v zmysle tohto VZN nebude postupovať 

podľa bodu 3 a 4 tohto článku, sa spôsob rozdelenia dotácií určí vo výzve.“ 

        Doterajší odsek 5 sa mení na odsek 6. 

 

3. V Článku V. sa dopĺňa odsek  7, ktorý znie: 

„7. V prípadoch, v ktorých sa pri rozdeľovaní dotácií bude podstupovať podľa Článku IV, bod 

5. zloženie komisie, ktorá navrhne pridelenie dotácie, bude určené vo výzve.“ 

 

II. ČASŤ 

4. V Článku VI. sa menia odseky 7, 8, 9, 10 a 14, ktoré znejú: 

„7.  Žiadateľ, ktorým je subjekt uvedený v čl. II. ods. 1 tohto VZN je povinný 

spolufinancovať podporovanú činnosť vo výške najmenej 20 % zo schválenej dotácie,  

pokiaľ vo výzve nebude uvedené iné percento.  

8. Ak sa dotácia použije na úhradu bežných výdavkov,  je možné dotáciu poskytnúť 

len na podporovanú činnosť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý 

bola výzva vyhlásená a to v termíne určenom vo výzve. Ak sa dotácia použije na úhradu 

kapitálových výdavkov, termín realizácie podporovanej činnosti sa určí vo výzve, nesmie 

byť však dlhší ako jeden rok od vyhlásenia výzvy. 
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9. Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať podporovanú činnosť uvedenú v čl. II. ods. 1 

tohto VZN vopred na vlastné náklady a na svoju vlastnú zodpovednosť (systém 

refundácie). Vo výzve sa môže určiť  financovanie podporovanej činnosti aj systémom 

predfinancovania.   

10. Dotáciu možno použiť  na predfinancovanie alebo refundáciu výdavkov podľa ods. 

9. tohto článku, spojených s podporovanou činnosťou, ktorá je uvedená v zmluve 

o poskytnutí dotácie, ak výdavky boli realizované v termíne, rozsahu a na účel stanovený 

v zmluve o poskytnutí dotácie. 

14.   Poskytovateľ je povinný poukázať dotáciu prijímateľovi na jeho účet uvedený 

v zmluve     o poskytnutí dotácie bezhotovostnou formou ako  

14.1 refundáciu podielu na výdavkoch vynaložených na realizáciu podporovanej 

činnosti alebo 

14.2 predfinancovanie výdavkov maximálne do výšky schválenej dotácie  

a to v lehote do 5 pracovných dní od dátumu predloženia potvrdenia správnosti 

vyúčtovania výdavkov alebo potvrdenia správnosti predložených účtovných dokladov 

podporovanej činnosti podľa čl. X tohto VZN vecne príslušným odborom na odbor financií 

Úradu PSK. Za výdavky na podporenú činnosť sa považuje súčet výšky schválenej dotácie 

a výšky spolufinancovania zo schválenej dotácie uvedenej vo výzve.“  

 

5. V Článku IX. sa posledný odsek 13 mení na odsek 14, ktorý znie: 

„14. Po uzatvorení zmluvy budú finančné prostriedky prijímateľovi poskytnuté v súlade 

s výzvou a uzatvorenou zmluvou.“ 

6. V Článku X. sa mení odsek 1, ktorý znie: 

„1. Prijímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie podporenej činnosti a povinného 

spolufinancovania  (ďalej len „vyúčtovanie projektu“) na tlačive uvedenom v prílohe výzvy 

v termíne: 

a) ak projekt je financovaný formou refundácie 

aa) do 15 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy, ak termín realizácie podporenej 

činnosti bol  pred uzatvorením zmluvy, 

ab) do 30 kalendárnych dní od posledného dňa termínu realizácie podporenej činnosti, 

ak došlo k uzatvoreniu zmluvy pred termínom realizácie podporenej činnosti, 

b) ak projekt je financovaný formou predfinancovania do 10 kalendárnych dní od realizácie 

úhrady v prospech účtu dodávateľa.“ 

7. V Článku X. sa mení odsek 5, ktorý znie: 

„5. V prípade neúplnosti, nejasnosti pri vyúčtovaní dotácie zasiela vecne príslušný odbor PSK 

na      e-mailovú adresu prijímateľa alebo do elektronickej schránky 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 ods. 1. tohto článku alebo ak neodstráni 

nedostatky vyúčtovania dotácie uvedené vo výzve podľa tohto odseku, nebudú prijímateľovi 

poukázané finančné prostriedky v zmysle uzatvorenej zmluvy, resp. ak boli finančné 

prostriedky poskytnuté spôsobom predfinancovania, bude prijímateľ poskytnutú dotáciu 

povinný vrátiť.“ 
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Účinnosť nariadenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenia PSK č. ..../2018 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 v roku 2018. 

 

 

 

      

        PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

               predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

   

V Prešove dňa  ................... 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


