Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. 45/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Trnavského samosprávneho kraja obciam
V znení dodatkov č. 1, zo dňa 06. 11. 2019,
č. 2, zo dňa 11. 12. 2019, a č. 3, zo dňa 15. 04. 2020

Trnava, december 2018
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 ods. 4 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
č. 45/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja obciam
Čl. I
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania
dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) obciam.
Čl. II
Účel poskytovania dotácií
1. Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže TTSK
poskytovať dotácie obciam na svojom území ako účasť na financovaní spoločných úloh
v záujme rozvoja územia TTSK. Vyšší územný celok môže poskytovať dotácie aj iným
obciam alebo vyšším územným celkom, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii
následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
2. Oblasti podpory TTSK špecifikuje vo výzvach.
Čl. III
Zdroje dotácií
1. Zdrojom na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy rozpočtu TTSK.
2. Na poskytovanie dotácií podľa tohto VZN je určených 25% z celkového objemu rozpočtu
TTSK vyčleneného v príslušnom rozpočtovom roku na poskytovanie dotácií.
3. V rozpočte vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky na
poskytovanie dotácií podľa tohto VZN rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel
použitia prostriedkov podľa ust. § 8 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Čl. IV
Poskytovanie dotácií
Dotácie možno poskytnúť
1. na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
2. na základe rozhodnutia predsedu.
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Čl. V
Dotácie poskytnuté na základe zverejnenej výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
1. Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ich posudzovanie, schvaľovanie,
zverejňovanie a zúčtovanie dotácií bude upravené vo výzvach na predkladanie žiadostí.
2. Konkrétne znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií obciam schvaľuje
Zastupiteľstvo TTSK na základe schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.
3. O pridelení dotácie žiadateľom rozhodne Zastupiteľstvo TTSK na návrh jednotlivých
poslancov Zastupiteľstva TTSK.
Čl. VI
Poskytovanie dotácií na základe rozhodnutia predsedu
1. Predseda je oprávnený rozhodovať o pridelení dotácií vo výške:
a) čiastky, ktorá bude v rozpočte vypočítaná ako 15 % z celkového objemu finančných
prostriedkov určených na výzvy podľa tohto VZN na príslušný rozpočtový rok,
b) pôvodne plánovaných, ale nevyčerpaných prostriedkov na jednotlivé výzvy.
2. Na poskytovanie dotácií podľa tohto článku sa nevzťahujú ustanovenia článku V.
Čl. VII
Spoločné ustanovenie
Na základe rozhodnutia zastupiteľstva, alebo predsedu bude uzatvorená so žiadateľom
zmluva o poskytnutí účelovej dotácie, ktorá musí obsahovať najmä výšku dotácie, účel
použitia poskytnutej dotácie a spôsob jej zúčtovania.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnenia tohto VZN možno vykonať iba uznesením Zastupiteľstva TTSK
so súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov samosprávneho kraja.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie TTSK nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia
VZN schváleného Zastupiteľstvom TTSK.
3. Toto VZN bolo schválené Zastupiteľstvom TTSK dňa 12. decembra 2018 uznesením
č. .../2018/08.

V Trnave, 12. december 2018
Mgr. Jozef Viskupič
predseda
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