
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

Zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov sa určuje postavenie 
samosprávneho kraja ako samostatného správneho celku Slovenskej republiky. 
Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 
samostatne hospodári so svojim majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje 
a chráni záujmy a práva svojich obyvateľov.  

Pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia 
a o potreby svojich obyvateľov. Základným nástrojom finančného hospodárenia, 
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku v príslušnom 
rozpočtovom roku, je rozpočet vyššieho územného celku. Rozpočet je vyjadrením 
samostatného hospodárenia VÚC.  

 Vyšší územný celok  môže vo veciach územnej samosprávy vydávať 
všeobecne záväzné nariadenia. 

V súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona 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“) môže vyšší 
územný celok poskytovať dotácie právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom 
a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 
vyššieho samosprávneho celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území 
vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného 
celku. Dotácie môžu byť poskytované za podmienok ustanovených všeobecne 
záväzným nariadením vyššieho územného celku a to len na podporu všeobecne 
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na 
podporu podnikania a zamestnanosti a voľnočasových a vzdelávacích aktivít detí 
a mládeže, obyvateľov kraja v športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivitách/ 
projektoch. Ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh vyššieho územného celku. 

 

II. Osobitná časť 

Podmienky a postup poskytovania grantov z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na podporu environmentálnych projektov na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 o poskytovaní grantov na 
podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. 



Trenčianskemu samosprávnemu kraju bol dňa 11.9.2017 doručený protest 
prokurátora proti čl. 6 bod 13 prvá veta a čl 7 bod 1 prvá veta Všeobecne záväzného 
nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja schválilo uznesením č. 203/2014 na svojom zasadnutí 
konanom dňa 24. novembra 2014 v platnom znení (ďalej len „VZN").  

 
Uvedené ustanovenia VZN sú podľa názoru prokurátora v rozpore s § 11 ods. 

2 písm. k) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch. 
 
Aj keď protestom prokurátora nebolo napadnuté VZN č. 27/2016 v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 
o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, týmto všeobecne záväzným nariadením sa 
napravuje textácia ustanovení VZN č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 o poskytovaní grantov na 
podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja  
tak, že sa slovo komisia v príslušnom gramatickom tvare nahradilo slovami „pracovná 
skupina“ v príslušnom gramatickom tvare. 

 
 


