Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
Ustanovenie § 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 ÚS“) umožňuje vyššiemu územnému celku poskytovať
dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), alebo ktorí
pôsobia, vykonávajú činnosť na území KSK, alebo poskytujú služby obyvateľom KSK len za
podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) vyššieho
územného celku na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
Cieľom predkladaného VZN je navrhnúť nový systém poskytovania dotácií z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja, ktorý by prispel k efektívnejšej a systematickej podpore
trvalo udržateľného rozvoja Košického samosprávneho kraja a k napĺňaniu priorít
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
a jednotlivých sektorových stratégií. Nový systém poskytovania dotácií taktiež prispeje k
zvýšeniu transparentnosti dotačnej politiky Košického samosprávneho kraja.
Poskytovanie dotácií z rozpočtu KSK sa v súčasnosti riadi:
 VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov
 VZN č. 7/2008 upravujúceho podmienky poskytovania dotácií na rozvoj športu
 VZN č. 9/2011 upravujúceho poskytovanie dotácií a účelových finančných
prostriedkov v rámci programu Terra Incognita.
Nový systém poskytovania dotácií navrhujeme vzhľadom na to, že súčasný systém
prideľovania dotácií:
 je už zastaraný, málo transparentný a neprehľadný
 absentuje v ňom odborné posudzovanie žiadostí (s výnimkou VZN č. 9/2011 TI)
 nízka prehľadnosť existujúcich možností získania dotácií (3 rôzne VZN)
 absencia definovania konfliktu záujmov v rozhodovacom procese v existujúcich
VZN (s výnimkou VZN č. 9/2011 TI)
 absencia zapojenia verejnosti do rozhodovania.
Ambíciou nového VZN o dotáciách je zmena mechanizmu poskytovania dotácie zavedením:
 systému každoročných výziev, v ktorých budú jasne definované podmienky
poskytovania dotácií,
 systému odborných hodnotiteľov a dotačnej komisie ako rozhodovacieho orgánu
za účelom posilnenia odborný aspekt rozhodovania o pridelení dotácií,
 možnosti zapojenia sprostredkovateľského orgánu do prípravy a implementácie
výziev,
 možnosti zapojenia verejnosti do rozhodovacieho procesu
 možnosti zapojenia poslancov do rozhodovacieho procesu o projektoch z územia,
ktoré zastupujú.
Proces poskytovania dotácií v zmysle navrhovaného VZN vychádza z procesu, ktorý
uplatňuje VZN č. 9/2011 (Terra Incognita) s tým rozdielom, že umožňuje zapojenie
poslancov a verejnosti do celého procesu. Predstavuje tak kombináciu v súčasnosti
aplikovaného postupu VZN č. 3/2006 a postupu odborného hodnotenia VZN č. 9/2011.
3

V rámci nového dotačného systému by sa akákoľvek podpora z rozpočtu KSK prideľovala na
základe dotačných programov (oblastí podpory), ktoré budú na príslušný rok vypracované
Úradom KSK. Zastupiteľstvo schváli celkovú výšku finančných prostriedkov určenú na
dotácie.
Po spracovaní programov bude následne pripravená výzva, v ktorej budú okrem oblastí
podpory zverejnené aj konkrétne dátumy prijímania žiadostí o dotáciu i pravidlá, spôsob
a kritériá hodnotenia jednotlivých žiadostí.
Spolu so schválením nového VZN navrhujeme zrušenie existujúcich VZN o poskytovaní
dotácií č. 3/2006, č. 7/2008.
Aktívne zverejňovanie celého procesu prideľovania dotácií prispeje k zvýšeniu
transparentnosti dotačnej politiky Košického samosprávneho kraja a zároveň uľahčí
potenciálnym žiadateľom prístup k dotáciám.
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