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N Á V R H   
 

n a  uz nes e n i e  
 
 

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“ )  

 

s c h v aľu j e  
 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2019 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
č. 57/2017 v znení VZN č. 65/2018. 
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         Príloha k uzneseniu č. .../2019 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

NÁVRH 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
č. xx/2019  

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa  
mení a dopĺňa  VZN 57/2017 v znení VZN č. 65/2018 

 

 

Dátum začatia pripomienkového konania:             17.1.2019  
Dátum ukončenia pripomienkového konania:        27.1.2019 

Schválené:                                                                .........2019, uznesením č. ..../2019 
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. 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
č. xx/2019  

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa  
mení a dopĺňa  VZN č. 57/2017 v znení VZN č. 65/2018 

 

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. Článok VI.  bod 3 až 8 znie: 

„3. Dotáciu nie je možné poskytnúť na: 
a) úhradu miezd, platov a odmien (napr. z pracovnoprávnych vzťahov a z dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru), 
b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 
c) refundáciu bežných výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 
d) úhradu záväzkov bežných výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 
e) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 
f) úhradu stravného podľa osobitného predpisu11, 
g) úhradu daní vrátane DPH, ak prijímateľom dotácie je platca DPH, 
h) úhradu správnych, súdnych, miestnych a iných poplatkov,  
i) honoráre pre organizátorov projektov, 
j) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi. 

4. Na jednu zverejnenú výzvu môže žiadateľ podať len jednu žiadosť, ak nie je vo výzve 
uvedené inak. 

5. Ak na rovnakú podporovanú činnosť žiadajú dotáciu viacerí žiadatelia, dotáciu podľa tohto 
VZN možno poskytnúť len jednému žiadateľovi.  

6. Žiadosti sa predkladajú na PSK v termíne, ktorý bude vždy uvedený vo výzve na 
predkladanie žiadostí. 

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.“   
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2. Článok VIII.  bod 2 znie: 

„2. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná štatutárnym zástupcom/štatutárnymi 
zástupcami  žiadateľa. Žiadosť musí by predložená s nasledovnými dokladmi, ktoré tvoria 
prílohu žiadosti o poskytnutie dotácie, ak nie je vo výzve uvedené inak: 

a) kópia dokladov o právnej forme žiadateľa (napr. výpis z obchodného alebo iného registra 
preukazujúceho vznik a právnu formu žiadateľa, zakladateľská listina alebo 
zriaďovateľská listina žiadateľa vrátane dodatkov, prípadne štatút zariadenia ak žiadateľ 
nemá povinnosť mať zakladateľskú listinu, stanovy, živnostenský list),  

b) kópia dokladu o pridelení IČO, 
c) kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad 

dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva z dokladov o 
právnej subjektivite, 

d) rozpočet podporovanej činnosti, 
e) čestné prehlásenie žiadateľa, že: 

- nemá daňové nedoplatky 
- neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu9,  
- 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)8, 
- nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a 

nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku7; 
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 únie10, 

f) ďalšie prílohy požadované vo výzve PSK.“ 

 
3. Článok IX. Posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácie bod 1. znie: 

„1. Všetky doručené žiadosti o poskytnutie dotácie sa evidujú v podateľni Úradu PSK 
a postupujú sa vecne príslušnému odboru podľa výzvy, ktorý žiadosti posúdi spravidla do 60  
kalendárnych dní po uzávierke žiadostí. Žiadosti o poskytnutie dotácie sa posudzujú podľa 
týchto kritérií:  

a) či bola žiadosť podaná v stanovenej lehote určenej vo výzve, 
b) či žiadosť podal oprávnený žiadateľ, 
c) či ju podpísal štatutárny zástupca /zástupcovia žiadateľa, 
d) či žiadosť je úplná vrátane príloh, 
e) či navrhovaný projekt/úloha/akcia spĺňa predmet výzvy a účel dotácie, 
f) či spĺňa podmienky uvedené v čl. VI. tohto VZN a vo výzve PSK.  

Ku každej žiadosti sa vyhotovuje písomne test štátnej pomoci podľa osobitného predpisu12.“  
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4. Článok X. Vyúčtovanie projektu bod 1 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 
(záverečné vyúčtovanie), 
ac) čiastočné vyúčtovanie najneskôr do 30.11. aktuálneho kalendárneho roka (použije 
sa pri dotácii na kapitálové výdavky). 

b) ak projekt je financovaný formou predfinancovania do 10 kalendárnych dní od realizácie 
úhrady v prospech účtu dodávateľa.“ 

5. Článok XIV. Ú činnosť nariadenia sa dopĺňa o body 4, 5 a 6 tohto znenia:  

„4. Všeobecne záväzné nariadenia PSK č. ..../2019 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 2019. 
 
5. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. xx/2019 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 Prešovského 
samosprávneho kraja dňa 4. februára 2019, uznesením č. xx/2019. 
 
6. Výzvy o poskytnutie dotácie z príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli 
vyhlásené do 4.2.2019 sa riadia ustanoveniami VZN č. 57/2017 v znení VZN  
č. 65/2018.“ 

 

 

 

V Prešove, ..................... 2019 

 

 

 

       .................................................... 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

       predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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7 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
 
8 napr. zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
9 zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce  
 
10 zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
11 zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
 
12 zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) 
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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  č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov. Dôvody na vypracovanie návrhu nového VZN 
sú najmä: 

- Možnosť čerpania kapitálových výdavkov maximálne do 3 rokov od vyhlásenia výzvy. 
- Zjednodušenie preukazovania dokladov o nedoplatkoch a bezúhonnosti čestným vyhlásením. 
- Predĺženie termínu posudzovania žiadostí do 60 dní. 
- Možnosť čiastočného vyúčtovania dotácie na kapitálové výdavky (ak sa poskytuje na dlhšie 

obdobie ako 1 rok). 
 

Nakoľko sa nejedná o rozsiahle zmeny, Úrad Prešovského samosprávneho kraja pristupuje k vypracovaniu 
doplnenia VZN. 
 
I. časť – Všeobecné ustanovenia 

Čl. VI.  - menia sa body 3, 4, 8. Predlžuje sa možnosť doby realizácie podporovanej činnosti, ktorá sa 
uhrádza z kapitálových výdavkov najviac na 3 roky.   

 
Čl. VIII.- mení sa bod 2, kde sa preukazovanie nedoplatkov a bezúhonnosti umožňuje dokazovať čestným 

prehlásením  
 
Čl. IX. - mení sa bod 1, kde sa predlžuje posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie do 60 dní po 

uzávierke žiadostí    
 
Čl. X. - dopĺňa sa bod 1. ac) o možnosť predložiť čiastočné vyúčtovanie dotácie najneskôr do 30.11. 

aktuálneho kalendárneho roka. Platí to pre vyúčtovanie kapitálových výdavkov čerpaných dlhšie 
ako 1 rok. 
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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 2019. 
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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 
11. zasadnutie Zastupiteľstva       Číslo poradia:  
Prešovského samosprávneho kraja 
dňa 04.02.2019 
 

 

 
 

Vyhodnotenie pripomienkového konania 
 

Názov materiálu 
Návrh VZN PSK č. xx/2019, o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57/2017 
v znení VZN č. 65/2018 

Dátum začatia PK 17.01.2019 

Dátum ukončenia PK 27.01.2019 

Lehota na 
pripomienkovanie 

 

10  dní 

Materiál zverejnený na 
internetovej adrese: 

 

http://www.po-kraj.sk 

E-mail na pripomienky financie@vucpo.sk; dagmar.oleksakova@vucpo.sk 

Vyhodnotenie PK V stanovenej lehote neboli k návrhu nariadenia vznesené žiadne pripomienky. 

 
Zloženie komisie k vyhodnoteniu pripomienkového konania 

 

1/ Ing. Dagmar Olekšáková 

2/ JUDr. Mária Madzinová 

3/ Mgr. Gabriela Futejová 

 

 

V Prešove dňa 29.01.2019 
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Dôvodová správa 
 

 Prešovský samosprávny kraj v súlade s §8 ods. 3 Zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších zemných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov zverejnil dňa 17. januára 2019 vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle 
samosprávneho kraja návrh všeobecne záväzného nariadenia. 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej mohli 
fyzické a právnické osoby uplatniť odôvodnenú pripomienku k návrhu nariadenia. 

 V stanovenej lehote neboli k návrhu nariadenia vznesené 


