Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. 44/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Trnavského samosprávneho kraja
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. 5 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. 44/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
Čl. I
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania
dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
Čl. II
Účel poskytovania dotácií
Dotácie môže poskytnúť TTSK na podporu:
1. podľa § 2 ods. 2 zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších prepisov na: - 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.
2. všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods. 3 zákona
č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
najmä na:
- 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.
3. podnikania a zamestnanosti. 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 75% z celkového objemu rozpočtu
TTSK vyčleneného v príslušnom rozpočtovom roku na poskytovanie dotácií.
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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 (ďalej ako „zákon č. 583/2004 Z. z.“)
Čl. IV
Žiadateľ
1. Podľa § 8 ods. 5 Zákona č. 583/2004 Z. z. žiadateľom môže byť právnická osoba neuvedená
v odsekoch 2 a 4 tohto zákona a fyzická osoba - podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území TTSK, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území TTSK, alebo
poskytujú služby obyvateľom TTSK.
2. Žiadateľom podľa tohto VZN nemôže byť:
- právnická osoba, ktorej zakladateľom je vyšší územný celok obec.
3. Právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu TTSK len vtedy, ak táto právnická
osoba:
a) podľa § 8 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať
dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie. Uvedené bude overované na základe výpisu z
registra trestov,
b) na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa zákona č. 346/2018 Z. z., má zapísané údaje v
registri mimovládnych neziskových organizácií v rozsahu podľa tohto zákona. Uvedené
bude overované na základe výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií. 4.
Skutočnosti podľa odseku 3 budú overované na základe výpisu z registra trestov.

Čl. V
Poskytovanie dotácií
Dotácie možno poskytnúť
1. na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
2. na základe rozhodnutia predsedu.

Čl. VI
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.
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2. Konkrétne znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií v jednotlivých
oblastiach 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. VII
Poskytovanie dotácií na základe rozhodnutia predsedu
1.

2.

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.
Na poskytovanie dotácií podľa tohto článku sa nevzťahujú ustanovenia článku VI.

Čl. VIII
Poskytovanie dotácií – participatívny rozpočet
1. Na poskytovanie dotácií podľa tohto článku sa nevzťahujú ustanovenia čl. III až VII tohto
VZN.
2. Zdrojom na poskytovanie dotácií v zmysle tohto článku sú rozpočtové prostriedky TTSK
schválené v príslušnom rozpočtovom roku na účel participatívneho rozpočtu.
3. Žiadateľom môže byť občianske združenie alebo nezisková organizácia, ktorí majú sídlo na
území TTSK alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území TTSK.
4. Dotácie možno poskytnúť na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie, ktorú schvaľuje predseda TTSK na základe schváleného rozpočtu na
príslušný rozpočtový rok.
5. Ďalšie konkrétne podmienky poskytnutia dotácií v zmysle tohto článku stanovia Zásady
participatívneho rozpočtu TTSK (ďalej len „zásady“) schválené predsedom TTSK. Zásady
určia najmä spôsob verejného rozhodovania o jednotlivých projektoch žiadateľov, spôsob
realizácie a spôsob vyhodnotenia procesu participatívneho rozpočtu.

Čl. IX
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.

Strana 4 z 5

Čl. X
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 vyvesenia VZN
schváleného Zastupiteľstvom TTSK.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského
samosprávneho kraja ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja, schválené uznesením č. 43/2006/03 zo dňa 29.
marca 2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11. apríla 2007.
4. Toto VZN bolo schválené Zastupiteľstvom TTSK dňa 12. decembra 2018 uznesením č.
.../2018/08.

V Trnave, dňa 06. novembra 2019

Mgr.
predseda

Jozef

Viskupič
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