
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 SR.  

 
Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených 

zákonom samostatne hospodári so svojím majetkom a s vlastnými príjmami, 
zabezpečuje a chráni záujmy a práva 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 
vyššieho územného celku.  

 
Vyšší územný celok môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne 

záväzné nariadenia.  
 
 
II. Osobitná časť 
 
 

V súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19 
a avizovaným výpadkom dane z príjmu fyzických osôb predkladáme Zastupiteľstvu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na schválenie Všeobecne záväzného 
nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2020, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 
o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.  

 
Predloženým návrhom sa dopĺňa oprávnenie predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja oznámiť žiadateľom o poskytnutie účelových finančných 
prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry 
neposkytnutie týchto účelových finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok 
v presne vymedzených prípadoch.  
 

Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia sa navrhuje v súlade s ustanovením 
§ 8 ods. 9 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, pričom naliehavý verejný záujem je daný z dôvodu potreby 
okamžitej reakcie na celospoločenskú situáciu v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej 
situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, núdzového stavu na území Slovenskej 
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 
z 15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 
generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie na základe záverov 
z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23.03.2020.  



 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 


