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 územnej
samosprávy“) 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 územného 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
Účelom grantového programu „Zelené oči“ je podpora aktivít a činností
zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie
environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)
Trenčianskeho samosprávneho kraja upravuje podmienky a postup poskytovania
týchto grantov.
Hlavná zmena sa týka spôsobu podávania žiadosti o grant. Žiadateľ predkladá
žiadosť o grant elektronicky prostredníctvom stránky https://zeleneoci.egrant.sk,
a to s použitím eID (elektronický občiansky preukaz) alebo bez použitia eID.
Druhou zmenou je skrátenie oprávneného obdobia na podávanie žiadosti.
Žiadosti bude možné podávať najneskôr do 31.05. príslušného roka a schvaľovanie

bude prebiehať v 3 hodnotiacich kolách, ktoré budú uzavreté vždy k 31.01., 31.03
a 31. 05. príslušného roka. Dôvodom na takéto skrátenie je fakt, že projekty
schválené v poslednom hodnotiacom kole (v auguste) mali problém dokončiť
schválené aktivity do konca kalendárneho roka.
V predkladanom všeobecne záväznom nariadení sa zároveň bližšie definuje
použitie dotácie, doplnili sa akceptovateľné náklady a upravil sa spôsob predkladania
záverečnej správy a vyúčtovania grantu.

