
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja  

č. xx/2022  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN 

PSK č. 85/2020, VZN PSK č. 92/2021 a VZN PSK č. 95/2022  

Dátum začatia pripomienkového konania: 21. november 2022 

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 30. november 2022 

Schválené: Uznesením Z PSK č. xxx/2022 zo dňa x. mesiac 2022 

Platnosť: x. decembra 2022 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli) 

Zverejnené: x. mesiac 2022 

Účinnosť: 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 všeobecne 

záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia.
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Všeobecne záväzné nariadenie  

Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2022,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 85/2020, VZN 

PSK č. 92/2021 a VZN PSK č. 95/2022 

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. V Článku IV. v bode 1. sa vypúšťa písmeno c). 

2. V Článku V. sa mení bod 3., ktorý znie:  

Zastupiteľstvo schvaľuje v rozpočte PSK sumu určenú pre dotačnú schému na nasledujúci rok 

maximálne do výšky 4,0 % zo skutočných daňových príjmov PSK v poslednom uzatvorenom 

rozpočtovom roku (suma sa zaokrúhli na tisíc eur nadol). Pri určovaní objemu finančných 

prostriedkov pre dotačnú schému sa berie do úvahy predovšetkým stav verejných financií, výhľad 

vývoja daňových príjmov a výdavkov PSK, splácanie návratných finančných zdrojov. Sumy 

nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov sa do limitu nezapočítavajú. 

3. V Článku V. sa mení bod 4., ktorý znie: 

Percentuálny podiel jednotlivých kapitol na celkovej výške dotácií vypočítanej podľa bodu 3. 

tohto článku je nasledovný: 

Dotačná schéma 

Kapitola Podiel na celkovej výške dotácií 

Výzva predsedu PSK 16 % 

Výzva poslancov PSK 58 % 

Výzva Participatívny rozpočet 26 % 

SPOLU 100 % 

4. V Článku VI. sa dopĺňa bod 4. o písmeno t, ktoré znie: 

t) nákup pohonných hmôt. 

5. V Článku VI. sa mení bod 9., ktorý znie: 

Zmena účelu podporovanej činnosti je prípustná vo Výzve poslancov PSK po schválení 

zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja a vo Výzve predsedu PSK, kde zmenu účelu 

podporovanej činnosti schvaľuje predseda PSK. 
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6. V Článku VI. sa vypúšťa bod 10. 

7. V Článku VI. sa doterajšie body 11., 12., 13, a 14. označujú ako body 10., 11., 12. a 13. 

8. V Článku IX. sa vypúšťa bod 6. 

9. V Článku IX. sa doterajšie body 7., 8., 9., 10., 11. a 12., označujú ako body 6., 7., 8., 9., 10. a 11. 

10. V Článku IX. sa mení bod 7., ktorý znie: 

Pre účely pridelenia dotácií v rámci Výzvy poslancov PSK sa určí výška finančných prostriedkov 

určená na dotácie osobitne pre každý volebný obvod na území kraja, a to prepočtom podľa počtu 

poslancov za daný volebný obvod k celkovému počtu poslancov Zastupiteľstva PSK. V prípade 

finančných prostriedkov určených pre dotácie pre daný volebný obvod Zastupiteľstvo PSK môže 

schváliť tieto finančné prostriedky pre iný volebný obvod. 

11. V Článku X. sa mení bod 1., ktorý znie: 

Prijímateľ je povinný doručiť kompletné vyúčtovanie podporenej činnosti a povinného 

spolufinancovania čo najskôr po ukončení realizácie podporenej činnosti, najneskôr však 

do termínu uvedeného vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. 

12. V Článku X. sa mení bod 5., ktorý znie: 

V prípade neúplnosti, nejasnosti pri vyúčtovaní dotácie zasiela vecne príslušný odbor Úradu PSK 

na e-mailovú adresu prijímateľa 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 bode 1. tohto článku, budú prijímateľovi krátené finančné prostriedky o výšku sankcie 

upravenej v zmysle uzatvorenej zmluvy. Ak prijímateľ neodstráni nedostatky vyúčtovania 

dotácie uvedené vo výzve podľa tohto odseku, nebudú prijímateľovi poukázané finančné 

prostriedky v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

13. V Článku XIII. sa za bod 3. vkladajú body 4. a 5., v znení: 

4. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 85/202 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 

14.12.2020, uznesením 591/2020. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 85/2020 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 pri schvaľovaní 

výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií pre rok 2021. 

14. V Článku XIII. sa doterajšie body 4., 5., 6., 7. a 8. označujú ako body 6., 7., 8., 9. a 10. 
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15. V Článku XIII. sa mení bod 10., ktorý znie: 

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 95/2022 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 pri schvaľovaní výziev na 

predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií pre rok 2022. 

16. V Článku XIII. sa za bod 10. vkladajú body 11. a 12., v znení: 

11. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. xx/2022 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 xx.xx.2022, uznesením Zastupiteľstva PSK č. xxx/2022. 

12. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. xx/2022 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 pri schvaľovaní výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií pre rok 2023. 

V Prešove, dňa xx.12.2022 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 



 

Dôvodová správa 

Návrh zmeny a doplnenia Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja 

č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN 

PSK č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov Prešovského samosprávneho kraja, v znení VZN PSK č. 92/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja a 

v znení VZN PSK č. 95/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja vyplýva z nasledujúcich zmien: 

1. Zmena dotačnej schémy. 

2. Zmena percentuálneho podielu sumy určenej pre dotačnú schému. 

3. Zmena percentuálneho podielu jednotlivých kapitol na celkovej výške dotácií. 

4. Zmena všeobecných podmienok poskytovania dotácií. 

5. Zmena posudzovania žiadostí a schvaľovania dotácií. 

6. Zmena termínu a podmienok vyúčtovania projektov. 

7. Doplnenie účinnosti nariadení VZN. 
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