TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282 / 20A, 911 01 Trenčín

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
Trenčianskeho samosprávneho kraja

číslo 34/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o
poskytovaní grantov na podporu environmentálnych
projektov na území Trenčianskeho samosprávneho
kraja

schválené uznesením č. ___/2017 na XXIV. zasadnutí Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 02.05.2017
máj 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja
číslo 34/2017číslo 34/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu
environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja
Trenčiansky samosprávny kraj
vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a podľa §
8 ods. 4 a 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. I
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na
podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja
nasledovne:
1. V čl. 2 sa ods. 1 nahrádza novým znením:
„1. Deň doručenia – v prípade písomnej korešpondencie sa za deň doručenia považuje
dátum doručenia do podateľne TSK. V prípade osobného doručenia sa za deň doručenia
považuje dátum prevzatia zásielky podateľňou TSK. V prípade e-mailovej komunikácie
sa za deň doručenia e-mailu považuje deň potvrdenia o prijatí e-mailu. Za potvrdenie
prijatia e-mailu sa považuje spätný e-mail druhej strany, z ktorého je zjavné, že bol
pôvodný e-mail prečítaný. V prípade, že nedôjde k potvrdeniu prijatia e-mailu druhou
stranou do troch kalendárnych dní od jeho odoslania, považuje sa ten za doručený tretím
kalendárnym dňom od jeho odoslania.“.
2. V čl. 2 ods. 3 sa za slovo "poskytnutý" vkladajú slová "formou dotácie alebo
transferu“.
3. V čl. 2 sa za ods. 6 dopĺňa nový odsek, ktorý znie:
„7. Identifikátor žiadosti alebo číslo projektu – číselný kód pozostávajúci z roku
(rrrr), čísla hodnotiaceho kola (kk) a poradového čísla (pp), v ktorom bola žiadosť prijatá
na podateľni TSK v tvare rrrr-kk-pp, ktorý priraďuje tajomník každej žiadosti o grant.“.
Doterajšie odseky 7 až 19 sa označujú ako odseky 8 až 20.
4. V čl. 2 ods. 8 sa za slovo "ako" vkladajú slová "podiel nárokovaných výdavkov na
celkových výdavkoch projektu v percentách.“ a pôvodné slová „percento
z oprávnených výdavkov.“ sa vypúšťajú.
5. V čl. 2 ods. 20 sa za text "ods. 1" vkladajú slová ", prípadne sprísňuje, alebo
konkretizuje podmienky poskytnutia grantu pre danú výzvu“.
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6. V čl. 2 sa za ods. 20 dopĺňa nový odsek, ktorý znie:
7. „21. Výzva na doplnenie žiadosti – písomné oznámenie žiadateľovi o nedostatkoch
v žiadosti, ktoré je žiadateľ povinný do stanoveného termínu opraviť, doplniť a i.
podľa požiadaviek tajomníka, resp. členov grantovej komisie.“.
Doterajšie odseky 20 až 25 sa označujú ako odseky 22 až 27.
8. V čl. 2 ods. 24 sa slovo "zasiela" vypúšťa a nahrádza sa slovami „je zaslaný“. Slovo
„prijímateľovi“ na konci vety sa vypúšťa.
9. Nadpis čl. 3 sa nahrádza novým znením „Cieľ a názov grantového programu“.
10. V čl. 3 ods. 1 sa slovo „Účelom“ mení za slovo „Cieľom“.
11. V čl. 4 ods. 2 sa za slovo "projektov" vkladajú slová „a zároveň osvetové aktivity o
význame realizovaných aktivít pre zlepšenie stavu životného prostredia“.
12. V čl. 4 ods. 3 sa za slovo „zájazdov,“ vkladajú slová „workshopov, či prednášok,“
a za slovo „i.“ sa vkladajú slová „V rámci tejto oblasti podpory nie sú oprávnené
výdavky na hmotné výstupy projektu okrem prípadov osvetových a náučných
materiálov akými sú napr. vzdelávacie brožúry, letáky a pod.“.
13. V čl. 5 sa ods. 1 nahrádza novým znením:
„1. Oprávnenými žiadateľmi o grant sú žiadatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na
území Trenčianskeho kraja, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území
Trenčianskeho kraja, alebo poskytujú služby obyvateľom na území Trenčianskeho kraja,
a to:
a) obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie,
b) iné právnické osoby ako sú uvedené v čl. 5 ods. 1 písm. a) a fyzické osoby –
podnikatelia.“.
14. V čl. 5 sa za ods. 2 dopĺňa nový odsek, ktorý znie:
„3. Finančné prostriedky sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich
koalíciám, ako ani subjektom nimi zriadenými.“.
15. V čl. 8 ods. 1 sa v druhej a štvrtej odrážke vypúšťa slovo „žiadateľ“. Za tretiu
odrážku sa dopĺňa nová odrážka, ktorá znie „- neuvádza v žiadosti nepravdivé, lživé,
alebo zavádzajúce informácie;“.
16. V čl. 8 sa za ods. 3 dopĺňa nový odsek, ktorý znie:
„4. V rámci jedného hodnotiaceho kola je žiadateľ oprávnený podať iba jednu žiadosť
o grant.“.
17. V čl. 9 ods. 1 sa za text "www.tsk.sk“ vkladajú slová „v sekcii Zelená župa / Zelené
oči“.
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18. V čl. 9 sa ods. 2 písm. e) nahrádza novým znením:
„e) meno štatutárneho zástupcu a jeho funkciu (ak má žiadateľ viac štatutárnych
zástupcov, uvádza meno iba jedného z nich);“.
19. V čl. 9 ods. 2 sa za písm. g) dopĺňa nové písmeno, ktoré znie:
„h) oblasť podpory;“.
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená i) až l).
20. V čl. 9 ods. 2 sa za písm. l) dopĺňajú nové písmená, ktoré znejú:
„m) očakávané výsledky a prínosy projektu;
n) pre oblasť podpory „priame aktivity“ aj presne špecifikovaný spôsob ako bude
verejnosť zapojená do realizácie aktivít projektu a akým spôsobom budú šírené
informácie o význame realizovaných aktivít pre zlepšenie stavu životného
prostredia;
o) spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu;
p) stručný rozpočet;
q) popis riadiacich a administratívnych kapacít žiadateľa na realizáciu projektu;“.
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená r) až t).
21. V čl. 9 ods. 3 sa pred písm. a) dopĺňa nové písmeno, ktoré znie:
„a) podrobný rozpočet projektu;“.
Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e). Doterajšie písmeno e)
sa vypúšťa.
22. V čl. 9 ods. 3 písm. c) sa slová „oprávnené osoby“ nahrádzajú slovami „oprávnenú
osobu“.
23. V čl. 9 ods. 4 sa slovo „uvádzať“ nahrádza slovami „byť označené poradovým číslom
v súlade so žiadosťou. Prílohy podľa čl. 9 ods. 3 písm. b) až e) musia obsahovať“.
24. V čl. 9 sa za ods. 4 dopĺňa nový odsek, ktorý znie:
„5. Prílohy sa zasielajú výlučne elektronicky. Za správnosť a aktuálnosť príloh
zodpovedá štatutár svojim podpisom a pečiatkou (ak ňou disponuje) na každej z nich.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
25. V čl. 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „spolu s požadovanými povinnými prílohami“ a za
slovo „formulári“ sa vkladajú slová „žiadosti. Na túto e-mailovú adresu zároveň
žiadateľ zasiela aj všetky prílohy žiadosti.“.
26. V čl. 9 sa za ods. 6 dopĺňa nový odsek, ktorý znie:
„7. Žiadosť je možné podať v elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného
portálu verejnej správy www.slovensko.sk ako službu všeobecné podanie pre
Trenčiansky samosprávny kraj podpísané elektronickým podpisom.“.
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Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
27. V čl. 9 ods. 8 sa za slovo „e-mailom“ vkladajú slová „V prípade, že nedôjde k
potvrdeniu prijatia e-mailu žiadateľom do troch kalendárnych dní od jeho odoslania,
považuje sa ten za doručený tretím kalendárnym dňom od jeho odoslania“.
28. V čl. 10 ods. 1 sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „31. augusta“.
29. V čl. 10 ods. 2 sa slová „28.2., 31.5., 31.8. a 30.09.“ nahrádzajú slovami „31.01.,
31.03., 31.5. a 31.8.“.
30. V čl. 10 ods. 5 sa dátum „30.09.“ nahrádza dátumom „31.08.“.
31. V čl. 11 ods. 1 sa za slovo „výšky“ dopĺňajú slová „, tzv. formálna kontrola“ a za
slová „stránka žiadosti“ vkladajú slová „, tzv. odborná kontrola, alebo odborné
posúdenie“. Slovo „kolo“ sa nahrádza v celom ods. slovom „stupeň“ v príslušných
formách.
32. V čl. 11 sa ods. 2 nahrádza novým znením:
„2. Formálnu kontrolu žiadosti vykonáva pridelený zamestnanec ORR, ktorý je
zároveň tajomníkom komisie podľa čl. 12 ods. 6. Tajomník prideľuje každej žiadosti
jedinečný identifikátor, podľa poradia, v ktorom bola prijatá. Kontroluje vyplnenie
všetkých povinných polí žiadosti, priloženie všetkých povinných príloh v elektronickej
podobe a ich vzájomný súlad, oprávnenosť žiadateľa, miesta a času realizácie projektu.
V prípade projektov z oblasti podpory „priame aktivity“ skúma splnenie podmienky
participácie verejnosti a osvety v projekte podľa čl. 4 ods. 2. V prípade neúplnej, alebo
nesprávne vyplnenej žiadosti postupuje zamestnanec podľa čl. 9 ods. 8. V prípade, že
žiadateľ nedoručí poskytovateľovi doplnenú žiadosť v stanovenom termíne, je to dôvod
na nepredloženie žiadosti grantovej komisii k posúdeniu. V prípade, že žiadateľ pozmení
žiadosť aj v iných častiach ako tých, ku ktorým bol v rámci výzvy na doplnenie žiadosti
vyzvaný, bude jeho žiadosť automaticky vyradená z procesu posudzovania.“.
33. V čl. 11 ods. 3 sa za slová „ods. 4.“ dopĺňajú slová „Žiadosti, ktoré nedosiahnu
minimálne polovicu z maximálneho počtu bodov pre danú oblasť nebudú oprávnené
získať grant.“.
34. V čl. 11 ods. 5 sa za slovo „poskytnutý.“ dopĺňajú slová „Členovia komisie majú
právo na základe odborného stanoviska vyradiť žiadosť z posudzovania ako
neoprávnenú, resp. nespĺňajúcu účel VZN.“.
35. V čl. 11 ods. 7 sa v druhej odrážke mení „ods. 5“ na „ods. 6“ a za poslednú odrážku
sa dopĺňajú odrážky, ktoré znejú:
„- nespĺňala podmienku časovej oprávnenosti podľa čl. 8 ods. 3 (tzn. aktivity v
harmonograme projektu sú naplánované aj po dátume 31.12. príslušného roka) ani
po výzve na prepracovanie;
- preukázateľne zavádza, alebo uvádza nepravdivé informácie;
- bola predložená ako druhá (tretia, štvrtá a pod.) v poradí od toho istého žiadateľa v
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rámci toho istého hodnotiaceho kola;
- bola pozmenená oproti prvej predloženej verzii aj v iných častiach ako tých, na
ktoré sa vzťahovala výzva na doplnenie žiadosti.“.
36. V čl. 11 ods. 9 sa slová „lehota na doručenia“ nahrádzajú slovami „lehota na
doručenie“, slová „1. kole“ sa nahrádzajú slovami „1. stupni“ a označenie „ods. 5“ sa
nahrádza označením „ods. 6“.
37. V čl. 11 ods. 10 sa za slovo „grantu“ dopĺňajú slová „, prípadne položky o ktoré bola
žiadosť krátená“.
38. V čl. 11 ods. 11 sa slovo „a“ za slovami „žiadateľa“ a „grantu“ nahrádza čiarkou a za
slovo „prostriedkov“ dopĺňajú slová „a stanovenie podmienok propagácie TSK“.
39. V čl. 11 ods. 13 sa slová „štatutárni zástupcovia“ nahrádzajú slovami „štatutárny
zástupca“.
40. V čl. 12 ods. 1 sa veta „Komisiu tvoria vždy:“ nahrádza vetou „Komisia má osem
členov a tvoria ju:“ a za slová „na území TSK.“ sa vkladajú slová „V prípade, že
niektorý odbor, alebo organizácia, ktorá má mať v komisii zastúpenie nevie
zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na post hodnotiteľa, môže byť ten nahradený
osobou z ďalších odborov, alebo organizácií vyššie uvedených. Členom komisie sa
môže stať iba osoba, ktorá má vzdelanie, alebo prax v jednej z nasledovných oblastí:
ochrana a tvorba životného prostredia, implementácia, alebo hodnotenie projektov a
vzdelávanie.“.
41. V čl. 12 ods. 3 sa za slovo „členov“ dopĺňajú slová „, ktorí sú oprávnení v príslušnom
hodnotiacom kole hodnotiť, tzn. nie sú v konflikte záujmov“.
42. V čl. 12 sa za ods. 4 dopĺňa nový odsek, ktorý znie:
„5. V špecifických prípadoch, hlavne z dôvodu časovej tiesne je možné využiť
hlasovanie per rollam. Tajomník má právo so súhlasom predsedu komisie vyzvať členov
komisie hlasovať per rollam. Za písomné hlasovanie sa považuje v tomto prípade aj emailová komunikácia. V prípade hlasovania per rollam tajomník archivuje všetku
súvisiacu dokumentáciu, t.j. výzvu hodnotiteľom a odpovede jednotlivých hodnotiteľov.
O výsledkoch hlasovania per rollam tajomník písomne informuje všetkých členov
komisie.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
43. V čl. 12 sa ods. 7 nahrádza novým znením:
„7. Členovia komisie sú povinní predchádzať konfliktu záujmov. Člen komisie nesmie
hodnotiť projekty, byť prítomný pri ich prerokovaní a nesmie hlasovať v prípade, ak je
zamestnancom, alebo štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo je žiadateľom ako fyzická
osoba – podnikateľ, ktorý/á projekt predkladá v príslušnom aj nasledujúcom hodnotiacom
kole. Povinnosťou člena komisie je informovať tajomníka o tejto skutočnosti. Súčasťou
zápisnice je čestné vyhlásenie všetkých zúčastnených členov komisie podľa Prílohy č. 1
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tohto VZN.“.
44. V čl. 13 ods. 4 sa slovo „dvojkolovom“ nahrádza slovom „dvojstupňovom“.
45. V čl. 14 sa ods. 1 nahrádza novým znením:
„1. Prijímateľ je povinný doručiť vyúčtovanie poskytnutého grantu poskytovateľovi
najneskôr do 30 dní od fyzického ukončenia aktivít projektu. V prípade, že k fyzickému
ukončeniu aktivít projektu došlo v termíne kratšom ako 30 dní pred ukončením bežného
roka, t.j. pred dátumom 31.12. bežného roka, vyúčtovanie doručí prijímateľ
poskytovateľovi najneskôr do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“.
46. V čl. 14 sa za ods. 2 dopĺňa nový odsek, ktorý znie:
„3. Vyúčtovanie aj záverečnú správu projektu je možné podať v elektronickej podobe
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk ako službu
všeobecné podanie pre Trenčiansky samosprávny kraj podpísané elektronickým
podpisom.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
47. V čl. 14 sa ods. 7 nahrádza novým znením:
„7. Kontrolu správnosti čerpania dotácie, jej účelu, úplnosti a správnosti predložených
dokladov k zúčtovaniu dotácie vykonáva tajomník komisie. Tajomník spracúva správu
z administratívnej finančnej kontroly (ďalej len „AFK“), ktorú zasiela prijímateľovi do 60
dní od predloženia vyúčtovania. V prípade zistenia nedostatkov vyúčtovania je
prijímateľovi zaslaný návrh správy z AFK v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Lehota na doručenie správy z AFK v tom prípade začína znova plynúť dňom
informovania poskytovateľa o odstránení zistených nedostatkov.“.
48. Za čl. 17 sa vkladá nový článok, ktorý znie:
„Čl. 18.
Sankcie a pokuty
1. Sankcie a pokuty je možné prijímateľovi grantu uložiť za nedodržanie povinností
upravených v tomto všeobecne záväznom nariadení, za použitie poskytnutého grantu v
rozpore so stanoveným účelom podľa uzatvorenej zmluvy a za nesplnenie si povinností
vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich použitie
verejných financií v súlade s ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších
predpisov a ust. § 28 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, že poskytovateľ zistí, že prijímateľ uviedol v žiadosti, alebo v ďalších
dokumentoch súvisiacich s projektom preukázateľne nepravdivé, lživé a zavádzajúce
informácie, nie je prijímateľ oprávnený žiadať opätovne o grant po dobu nasledujúcich
dvoch rokov od takéhoto zistenia.“
Doterajšie články 18 a 19 sa označujú ako články 19 a 20.
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49. V prílohe č. 1 v prvom odseku sa za slovo „žiadateľov“ dopĺňajú slová „ v
hodnotiacom kole č. ....,“.
50. V prílohe č. 1 v druhom odseku sa za slovo „že“ dopĺňajú slová “ v čase odborného
posudzovania žiadostí o grant“ a za slovo „ani“ sa dopĺňajú slová „v nasledujúcom
hodnotiacom kole nebudem“. Slová „v čase jedného roka pred vymenovaním za
člena komisie som nebol“ sa vypúšťajú.
Ostatné ustanovenia VZN č. 27/2016 ostávajú nezmenené.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho
samosprávneho kraja uznesením číslo ___/2017 dňa 02.05.2017.

2.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli TSK.

Ing. Jaroslav Baška
predseda
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