
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

 
Trenčiansky samosprávny kraj predkladá toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s ust. § 

4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rozpočet vyššieho 
územného celku obsahuje výdavky, v ktorých sú  vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám 
a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území vyššieho územného celku, ako aj 
obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre neho zo zákonov a z iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku. 

 
Na úrovni vyšších územných celkov je Trenčiansky samosprávny kraj prvý, ktorý s cieľom 

posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy, zabezpečiť informovanosť občanov so 
zámerom zvyšovania ich zapojenia a spoluúčasti na rozhodovaní zapracoval do svojho rozpočtu na 
rok 2019 objem finančných prostriedkov vo výške 200 000,- eur, ktoré budú použité na realizáciu 
projektov, o ktorých bude rozhodovať verejnosť. Uvedený objem finančných prostriedkov bude 
rozdelený na deväť okresov. 

  
 

II. Osobitná časť 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na obyvateľov Trenčianskeho kraja, žijúcich 
na jeho území,  právnické subjekty alebo fyzické osoby – podnikateľov, obce na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a iné organizácie so sídlom alebo trvalým pobytom na území TSK, alebo ktoré 
pôsobia, vykonávajú činnosť na území TSK, alebo poskytujú služby obyvateľom na území TSK. 
 
 Všeobecne záväzným nariadením sa upravuje tvorba finančných prostriedkov na 
Participatívno – komunitný rozpočet, formy  a podmienky jeho čerpania,  náležitosti projektov 
predkladaných širokou verejnosťou, proces Participatívneho – komunitného rozpočtu od 
zasielania/predkladania projektov (návrhov, podnetov, názorov), cez verejné zvažovanie 
predložených projektov, verejné hlasovanie a realizáciu projektov. 
  

Cieľom participatívneho - komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja je, aby 
občania mohli prostredníctvom tohto procesu, demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné 
zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie a rozvoj Trenčianskeho kraja.  
Zámerom je nielen to, aby verejnosť bola účastná na rozhodovaní o použití verejných zdrojov, ktoré 
tvoria časti rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj aby sa zaujímala a porozumela 
územným mechanizmom a aby všetkým na  projektoch, ktoré vyberú svojím rozhodnutím a 
hlasovaním, skutočne záležalo. 

 
Participatívny – komunitný rozpočet je princíp, ktorý súčasne umožňuje Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju zbierať nápady, návrhy, podnety aj od občanov a je na Zastupiteľstve 
Trenčianskeho samosprávneho kraj, či a ako návrhy akceptujú a zapracujú do rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

 
Trenčiansky samosprávny kraj spracoval a predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia 

Participatívny – komunitný rozpočet, ktorého hlavným prínosom je možnosť verejnosti spolutvoriť, 
vyjadrovať sa a formulovať priority Trenčianskeho kraja, ako aj pomáhať svojimi aktivitami zlepšovať 
kvalitu života občanov v kraji. 
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Navrhované všeobecne záväzné nariadenie obsahuje ustanovenia súvisiacich nových 
zákonov, a to ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a ustanovenia Zákona 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). 

 
Trenčiansky samosprávny kraj očakáva zapojenie dobrovoľníkov do procesu 

spolurozhodovania, na aký účel budú vyčlenené finančné prostriedky v rámci participatívneho – 
komunitného rozpočtu použité a súčasne svojou dobrovoľníckou prácou prispejú ku skvalitneniu 
života v kraji. 

 
 


