Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. 7/2006
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja

Trnava, marec 2006

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v súlade s článkom 68 Ústavy SR,
§ 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, §8
zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva pre územie Trnavského samosprávneho kraja t o t o

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len TTSK)
Čl. I
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) TTSK je upraviť
podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu TTSK na podporu všeobecne prospešných
služieb 1) , všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov 2), na podporu podnikania
a zamestnanosti.
Čl. II
Zdroje dotácií
Zdrojom na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy rozpočtu TTSK.
Čl. III
Podmienky poskytovania dotácií
1.Dotácie môže poskytnúť TTSK na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie na podporu:
a) všeobecne prospešných služieb najmä
-

poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

b) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov najmä
- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
- realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
- ochrana a tvorba životného prostredia,
- zachovanie prírodných hodnôt,
- ochrana zdravia,
- ochrana práv detí a mládeže,
- rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej
pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života
alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
c) podnikania a zamestnanosti.
2. Konkrétne znenie Výziev na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií v jednotlivých
oblastiach schvaľuje Zastupiteľstvo TTSK na základe schváleného rozpočtu na príslušný rok
a následne zverejňuje Úrad TTSK.
3. Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám okrem právnických osôb, ktorých
zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území TTSK.
4. Žiadosti sa predkladajú na TTSK v termíne, ktorý bude vždy uvedený vo výzve na
predkladanie žiadostí.
Čl. IV
Kompetencie pri schvaľovaní poskytnutia dotácií
1. O pridelení dotácie nad 663,88 € (20 tis. Sk)3) konkrétnym žiadateľom rozhodne
Zastupiteľstvo TTSK na návrh príslušnej riadiacej komisie zriadenej zastupiteľstvom.
Riadiacou komisiou je príslušná odborná komisia. Riadiaca komisia rozhoduje o dotáciách do
663,88 € (20 tis. Sk)3). Na základe tohto rozhodnutia bude uzatvorená zmluva, ktorá musí
obsahovať najmä výšku a účel použitia poskytnutej dotácie a spôsob jej zúčtovania.
2. V rozpočte TTSK na príslušný rozpočtový rok sa dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu,
úlohu, alebo účel použitia. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom TTSK a ich
poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh vyššieho územného celku.
3. O pridelení dotácie do výšky 10 % z celkového objemu finančných prostriedkov určených
v príslušnom kalendárnom roku na poskytnutie dotácií na základe tohto VZN môže
rozhodnúť predseda bez schválenia riadiacou komisiou. Maximálna výška dotácie pridelená
na základe rozhodnutia predsedu na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia v jednom
kalendárnom roku tomu istému žiadateľovi nemôže presiahnuť 663,88 € (20 tis. Sk)3).

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Kontrola dodržiavania tohto VZN bude vykonávaná na základe písomného poverenia
predsedu.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja nadobúda účinnosť
30. dňom od vyvesenia VZN schváleného Zastupiteľstvom TTSK.

Tibor Mikuš
predseda

V Trnave, marec 2006

___________________________________________________________________________
1)

2)

3)

§ 2 ods. 2 zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.
Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov
Pri prepočte bol použitý konverzný kurz l € = 30,1260 Sk. Peňažné hodnoty v Sk majú
informatívny charakter

