
1 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

                    K dolnej stanici  7282 / 20A 
                     91101 Trenčín 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo 8/2014 
 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na podporu rozvoja vidieka na území  

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja  
dňa 7.7.2014 uznesením číslo 138/2014 

 

 
 
 
 

júl 2014 



 2/7 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 8/2014 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

podporu rozvoja vidieka na území  
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
Trenčiansky samosprávny kraj 

 
podľa § 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, 
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v 
Trenčíne č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 
tohto znenia (ďalej len VZN): 

 
Článok 1 

Predmet VZN 
 

Toto VZN upravuje podmienky poskytovania dotácie z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (ďalej len „dotácie“) verejno-súkromným partnerstvám majúcim 
sídlo na území TSK, definovaných v čl. 3 tohto VZN. Predmetom dotácií je 
podporovať rozvoj vidieka prostredníctvom aktivácie územia a realizácie rozvojových 
stratégií územia v zmysle prístupov LEADER a CLLD.  
 

 
Článok 2 

Základné pojmy 
 

1. Prístup LEADER (Liaison Entre Aktions de Developpement de la Économie 
Rurare; Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka) je 
inovatívny prístup pre rozvoj vidieka, ktorého základná myšlienka je podporovať 
rozvoj na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným 
so základných znakov je prístup zdola nahor.  Na základe tohto prístupu vznikajú 
v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny 
(MAS).  Prístup LEADER je vymedzený v zmysle princípov Nariadenia (EÚ) č. 
1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV. 
 

2. CLLD – Miestny rozvoj vedený komunitou je metóda na zapájanie partnerov 
miestnej úrovne na rozvoji daného regiónu vytváraním partnerstiev zdola nahor 
na základe tzv. multifondu, ktorého hlavným výstupom sú integrované projekty s 
čo najvyšším efektom, LEADER je nástrojom CLLD. Pojem CLLD je bližšie  
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určený v Nariadení (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a 
Nariadení (EÚ) č. 1303/2013. 

 
 

3. Verejno-súkromné partnerstvo (VSP) je partnerstvo, založené na princípoch 
iniciatívy LEADER a CLLD, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, 
podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty a iní dôležití 
aktéri na miestnej úrovni. 

 
4. Miestna akčná skupina (MAS) je verejno-súkromné partnerstvo pracujúce na 

princípoch LEADER/CLLD vybrané a schválené riadiacim orgánom na 
implementáciu stratégie miestneho rozvoja. 

 
5. Stratégia CLLD – je stratégia miestneho rozvoja na území MAS, ktorej realizácia 

bude financovaná multifondovo, t.j. z fondov EPFVR a EFRR cez programy: 
Program rozvoja vidieka SR a Integrovaný regionálny operačný program. 

 
6. Dotácia TSK  je nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu TSK 

príslušnému žiadateľovi ako forma čiastočnej podpory na projekty podľa 
ustanovenia čl. 5 tohto VZN. 

 
7. Projekt je súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie dotácie a 

ktoré popisuje oprávnený žiadateľ v žiadosti o dotáciu. 
 

 
Článok 3 

Oprávnení žiadatelia a kritériá oprávnenosti 
 
Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú verejno-súkromné partnerstvá (ďalej len VSP) 
bez štatútu MAS získaným cez Program rozvoja vidieka SR, založené na prístupe 
LEADER/CLLD, ktoré majú  právnu formu: občianske združenie – v zmysle zákona č. 
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
 

Kritériá oprávnenosti VSP : 
 
a) VSP je zoskupenie verejného a súkromného sektora na miestnej úrovni, kde 

na úrovni rozhodovania partnerstvo musí pozostávať z min. 50 % zástupcov 
zo súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového a max. z 50% 
zástupcov verejného sektora; 

b) VSP má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať 
verejné prostriedky ako aj manažovať činnosť VSP (napr. manažér VSP, 
účtovník, riadiaci výbor, výberová komisia, kontrolný a monitorovací výbor); 

c) počet obyvateľov na území VSP musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a 
nesmie prekročiť počet 150 000 obyvateľov; 

d) z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000; 

e) oblasť na ktorú sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé vidiecke územie, 
ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o 
podporu, sformované na princípe spoločného záujmu; 

f) VSP musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja (stratégiu CLLD) s 
jasne formulovanými prioritami, opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore 
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miestneho rozvoja - toto kritérium sa vypúšťa v prípade, že VSP žiada 
o dotáciu na vybavenie a činnosť kancelárie VSP; 

g) členovia VSP musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo 
alebo prevádzku) v území Trenčianskeho samosprávneho kraja; 

 
Článok 4 

Účel dotácie 
 

Účelom dotácie je aktivácia územia pre prípravu stratégie CLLD pre územie 
v pôsobnosti oprávnených žiadateľov na  obdobie rokov 2014-2020 v rámci prístupu 
LEADER/CLLD a následne podpora implementácie rozvojových stratégií CLLD 
územia v pôsobnosti oprávnených žiadateľov v rámci prístupu LEADER/CLLD, 
 

Článok 5 
Špecifikácia projektov pre dotáciu  

 
1. Projekty zamerané na implementáciu stratégií CLLD v území v pôsobnosti 

oprávnených žiadateľov v rámci prístupu LEADER/CLLD v oblasti obnovy obcí 
(najmä úprava verejných priestranstiev, vrátane obnovy a úpravy verejných 
oddychových zón, likvidácia a prevencia čiernych skládok, verejné značenia 
a pod.)  

2. Projekty oprávnených žiadateľov zamerané na aktiváciu územia pre prípravu 
stratégie CLLD pre územie v pôsobnosti oprávnených žiadateľov pre  obdobie 
2014 - 2020 v rámci prístupu LEADER/CLLD (najmä náklady na prieskum 
súčasného stavu územia, stretnutia za účelom spolupráce, nákup kancelárskeho 
a spotrebného materiálu a i.) 

 
Článok 6 

Výška dotácie  
 

1. Výška maximálnej dotácie pre jedného oprávneného žiadateľa na realizáciu 
projektov v rámci implementácie rozvojovej stratégie CLLD na kalendárny rok 
podľa bodu 1. čl. 5 tohto VZN bude určená vo výzve na základe schváleného 
rozpočtu TSK pre aktuálny rok. 

2. Výška maximálnej dotácie pre jedného oprávneného žiadateľa na aktiváciu 
územia pre prípravu stratégie CLLD na kalendárny rok podľa bodu 2. čl. 5 tohto 
VZN bude určená vo výzve na základe schváleného rozpočtu TSK pre aktuálny 
rok. 

3. Výška dotácia TSK tvorí max. 50% z celkových nákladov na projekt, na ktorý 
žiadateľ žiada dotáciu.   

4. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe schváleného rozpočtu TSK, výška 
finančných prostriedkov na dotácie bude v zmysle schváleného rozpočtu TSK na 
príslušný kalendárny rok.  

 
Článok 7 

Podmienky poskytnutia dotácie 
 

1.  Dotácia môže byť poskytnutá oprávneným žiadateľom uvedených v čl. 4  tohto 
VZN za týchto podmienok : 
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a) na základe písomnej žiadosti predloženej TSK za predpokladu, že oprávnený 
žiadateľ: 

- má sídlo na území TSK a predmetný projekt podľa čl. 5 bude na       
území TSK realizovaný, 

- žiadateľ nie je v konkurze alebo  v likvidácii, nie je voči nemu vedené 
exekučné konanie a že disponuje aj vlastnými finančnými prostriedkami 
minimálne vo výške spolufinancovania aktivít, 

- žiadateľ predchádzajúcu poskytnutú dotáciu TSK riadne vyúčtoval, 
- žiadateľ vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.   

o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
b)  dotáciu nie je možné poskytnúť na : 

- refundáciu výdavkov uhradených z dotácii TSK v predchádzajúcich rokoch1, 
- cestovné náhrady podľa zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 

znení neskorších predpisov, 
- mzdy, platy, odmeny a honoráre organizátorov aktivít,  
- nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 
- financovanie projektov a aktivít, ktoré už boli podporené z fondov  Európskej 

Únie,   
- splácanie úverov a úrokov z úverov, 
- nákup, výstavbu a rekonštrukciu nehnuteľného  majetku, 
- aktivity iných subjektov organizované s finančnou spoluúčasťou TSK, 
- podporu politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 

2. Dotácia bude poskytnutá oprávnenému žiadateľovi na predmetné projekty podľa 
ustanovení čl. 5 tohto VZN len v prípade, že žiadateľ preukáže zabezpečenie 
spolufinancovania projektov min. vo výške 50 % z celkových nákladov na daný 
projekt.    

3. Dotácia bude poskytnutá oprávnenému žiadateľovi za podmienky, že oprávnený 
žiadateľ nebude žiadať prípadne nezískal na rovnaké aktivity a/alebo investície 
finančné prostriedky z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. 

4. Dotácia bude poskytnutá oprávnenému žiadateľovi na aktiváciu územia pre 
prípravu stratégie CLLD za podmienky, že oprávnený žiadateľ vypracuje 
stratégiu CLLD a predloží ju v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR a bude sa uchádzať o podporu stratégie a získanie štatútu 
MAS.   

 
 

Článok 8 
Postup pre predkladanie a poskytovanie dotácie  

 
1. Žiadosť o dotáciu na projekty uvedené v čl. 5 predkladajú oprávnení žiadatelia 

na TSK vo formulári, ktorý je spoločne s usmernením pre žiadateľov súčasťou 
výzvy na podávanie projektov. Výzva na podávania žiadostí bude zverejnená 
na internetovej stránke TSK minimálne 30 kalendárnych dní pred termínom 
ukončenia podávania žiadostí.  

2. Dotácia na projekty v zmysle čl. 5 tohto VZN sa poskytuje oprávnenému 
žiadateľovi na základe predloženej žiadosti len jedenkrát v kalendárnom roku.  

3. Postup pri predkladaní, hodnotení, schvaľovaní a vyúčtovaní žiadostí určuje 
usmernenie pre žiadateľov, ktoré je súčasťou výzvy na podávanie žiadostí 

                                                 
1
 V zmysle VZN TSK č. 10/2005 v znení zmien a doplnení vykonaných VZN č. 3/2006, VZN č. 4/2007 a VZN       

   č.  6/2008  
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o dotáciu. Žiadosti o dotácie posudzuje a vyberá výberová komisia menovaná 
predsedom TSK.  

4. Dotácia bude poskytnutá do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie 
o schválení dotácie. Informáciu o schválení dotácie obdrží oprávnený žiadateľ 
do 28 kalendárnych dní od termínu na predkladanie žiadostí. 

5. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 
 

Článok 9 
Vyúčtovanie dotácií TSK 

 
1. Oprávnený žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný zaslať 

vyúčtovanie na TSK najneskôr do 15. januára nasledovného roka. 

2. K správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie oprávnený žiadateľ predloží kópie 
účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať 
všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným 
dokladom.  

3. Oprávnený žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný viesť 
poskytnuté finančné prostriedky na samostatnom účte, pričom výnosy sú 
príjmom poskytovateľa. 

4. Finančné prostriedky, ktoré oprávnený žiadateľ použije v rozpore so 
stanoveným účelom dotácie musia byť vrátené na účet TSK, z ktorého boli 
poskytnuté, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia 
oprávnenému žiadateľovi o zistení rozporu v použití finančných  prostriedkov so 
stanoveným účelom. 

5. Nevyčerpané finančné prostriedky je oprávnený žiadateľ povinný vrátiť na účet 
poskytovateľa do 31.12. príslušného roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. 

 
 

Článok 10 
Kontrola 

 
1. Kontrolou dodržiavania tohto VZN je TSK oprávnený vykonávať v zmysle 

príslušných právnych predpisov a interných predpisov TSK pri nakladaní 
s verejnými finančnými prostriedkami.  

 
2.  Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu účelu použitia dotácie TSK, 

najmä kontrolou na mieste zástupcom TSK a umožniť účasť zástupcu TSK 
v pozícii pozorovateľa na rokovaní orgánov VSP a pri výbere projektov na 
implementácie stratégií CLLD v území VSP. 

 
 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Zmeny a doplnky VZN je možné vykonať iba dodatkom, ktorý je schválený 

Zastupiteľstvom TSK. 
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2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením 
číslo  138/ 2014 zo dňa 7.7.2014 

 
 

Článok 12 
Účinnosť nariadenia 

 
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa  1.8.2014 
 
 
 
                                                                                 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
       
 

  Ing. Jaroslav Baška  
               predseda TSK                   


