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.
V súlade s novelou § 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 vyšší územný celok poskytovať dotácie obciam na
svojom území ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia
vyššieho územného celku a v súlade s § 8 ods. 5 cit. zákona môže poskytovať
dotácie právnickým osobám na území vyššieho územného celku, alebo ktoré
pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú
služby obyvateľom vyššieho územného celku a fyzické osoby – podnikateľov na
území vyššieho územného celku, alebo ktoré 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 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
Dňa 01. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento
zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich
ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám. Týmto zákonom bol okrem
iných zmenený aj zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny oboch zákonov
sa dotkli podmienok poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyšších
územných celkov a z rozpočtu obcí.
Oproti predchádzajúcemu Všeobecne záväznému nariadeniu týmto Všeobecne
záväzným nariadením budú poskytované dotácie na základe žiadostí, ktoré je možné
podávať v termíne najneskôr do 30. apríla bežného roka. Zmena termínu
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samosprávneho kraja vyplynula zo skutočnosti, že každoročne sa zvyšuje počet
žiadostí a finančné prostriedky sú za krátky časový interval vyčerpané.
V rámci zvýšenia transparentnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je
dôležité, aby sa verejnosť mohla zúčastniť zasadnutia komisie vo veci rozhodnutia
o predložených žiadostiach. Zároveň členovia komisie sú povinní predchádzať
konfliktu záujmov. Čestné vyhlásenie člena komisie je prílohou č. 3 Všeobecne
záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Na
základe
uvedeného
predkladáme
Zastupiteľstvu
Trenčianskeho
samosprávneho kraja návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

