
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, voľnočasových, vzdelávacích aktivít detí a mládeže, obyvateľov kraja 

v športových, kultúrnych a vzdelávacích akciách/projektoch. Ich poskytnutím 

nemožno zvýšiť celkový dlh vyššieho územného celku. 

 

II. Osobitná časť 

Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja upravuje podmienky a postup poskytovania dotácie z rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, náležitosti pri predkladaní žiadosti o dotáciu, 

možnosti jej použitia, spôsob prideľovania a postup pri vyúčtovaní dotácie pre okruh 

žiadateľov vymedzených v zákone č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 

 



V súvislosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o  elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon    

o e-Governmente) týmto Všeobecne záväzným nariadením sa v čl. 6 bod 1 dopĺňa 

možnosť podávať žiadosť o poskytnutie dotácie elektronicky prostredníctvom 

Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk ako službu „všeobecné 

podanie“ pre Trenčiansky samosprávny kraj podpísané zaručeným elektronickým 

podpisom. Zároveň sa ku žiadosti pripája povinné tlačivo Čestné vyhlásenie 

žiadateľa, čím sa zjednoduší vytváranie vlastných čestných vyhlásení žiadateľmi 

o poskytnutie dotácie.   

 

Dňa 1. 9. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z.  o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 

byrokracii). V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  je  implementovaná 

povinnosť a oprávnenosť orgánov verejnej moci získavať a používať údaje evidované 

v informačných systémoch verejnej správy. Tým sa výrazne odstráni administratívna 

záťaž pre žiadateľov. V článku 9 sú vymedzené jednotlivé doklady, ktoré je žiadateľ 

pred podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu TSK povinný predkladať.    

 

Zmenou legislatívy v oblasti spracovania osobných údajov, ktorá je 

zosúladená s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679                   

z 27.04.2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  

pohybe  týchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES  („GDPR“)  a             

v zmysle zákona  č.  18/2018  Z. z.  o ochrane  osobných  údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení,  je prevádzkovateľ, t.j. subjekt 

spracúvajúci osobné údaje fyzických osôb získané údaje poskytnúť, sprístupniť, 

zverejniť a uchovávať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V návrhu VZN č. 

12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sú 

tieto povinnosti zapracované. 

http://www.slovensko.sk/

