k bodu č. 8 a)

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií

1

Druh pripomienky

Kto ju podáva

Akceptovateľná z dôvodu

V § 2 ods. 3 Návrhu VZN je okrem iného
ustanovené, že Štatút Dotačnej komisie
schvaľuje
Zastupiteľstvo
Košického
samosprávneho kraja.

Ing. Ľubomír Hudák

Kompetencie zastupiteľstva VÚC sú
taxatívne
vymedzené
v zákone
o samosprávnych krajoch. Podľa platnej
právnej úpravy Zastupiteľstvo KSK
pokiaľ ide o poskytovanie dotácii:
a) v rámci procesu schvaľovania
rozpočtu schvaľuje objem
finančných
prostriedkov
určených na poskytovanie
dotácií
b) uznáša sa na všeobecne
záväznom
nariadení
o poskytovaní dotácií

Odporúčam Štatút Dotačnej komisie
zahrnúť do navrhovaného VZN, napr. ako
prílohu VZN. Odporúčam teda v § 2 ods. 3
Návrhu VZN poslednú vetu v znení „Štatút
Dotačnej komisie schvaľuje Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja.“ nahradiť
vetou v znení „Štatút Dotačnej komisie je
prílohou tohto nariadenia.“

Z vyššie uvedených dôvodov sa
akceptuje v § 2 ods. 3 Návrhu VZN
poslednú vetu v znení „Štatút Dotačnej
komisie
schvaľuje
Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja.“
nahradiť vetou v znení „Štatút Dotačnej
komisie je povinnou a neoddeliteľnou
prílohou tohto nariadenia.“
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Neakceptovateľná z dôvodu

Lehota
podania
a forma
pripomienky
V lehote
emailom

k bodu č. 8 a)
2

3

4

V § 4 ods. 3 Návrhu VZN je ustanovená
možnosť poskytnúť tzv. individuálne
dotácie (dotácie predsedu) až do sumy 50
% sumy vyčlenenej v rozpočte KSK na
poskytovanie dotácií.
Vzhľadom na možnosť a nakoniec aj
deklarovaný predpoklad navyšovania sumy
dotácie v rozpočte KSK v diskusii na
Finančnej komisii Zastupiteľstva KSK
odporúčam
sumu
vyčlenenú
na
individuálnu dotáciu určenú percentom
zastropovať aj absolútnym vyjadrením
v nejakej sume eur, napr. na súčasnej
úrovni 300 000 eur. Odporúčam teda,
v ustanovení § 9 ods. 6 Návrhu VZN na
konci vety vložiť pred bodku čiarku a slová
v znení: „najviac však sumu 300 000 eur.“
V § 7 ods. 2 Návrhu VZN je ustanovené
oprávnenie dotačnej komisie schvaľovať
znenie výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie.
Odporúčam presunúť oprávnenie na
schvaľovanie výziev z dotačnej komisie
na zastupiteľstvo, teda navrhujem v § 7
ods. 2 Návrhu VZN slová v znení „dotačná
komisia“
nahradiť
slovami
v znení
„Zastupiteľstvo Košického samosprávneho
kraja“.
V § 9 ods. 6 Návrhu VZN je ustanovené, že
navrhovaný výber hodnotiteľov bude
realizovaný žrebovaním.

Ing. Ľubomír Hudák

Ing. Ľubomír Hudák

Ing. Ľubomír Hudák

Odporúčam v ustanovení § 9 ods. 6 Návrhu
VZN na konci doplniť vetu v znení:
„K žrebovaniu je vždy prizývaný hlavný
kontrolór Košického samosprávneho kraja,
ktorý sa na žrebovaní zúčastňuje ako
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V predloženej pripomienke absentuje zdôvodnenie
naliehavého právneho záujmu alebo poukázanie
rozporu s príslušnými právnymi predpismi. Aktuálne
predložený návrh VZN rešpektuje deľbu moci medzi
dva orgány samosprávneho kraja a to predsedu KSK
a Zastupiteľstvo KSK. Diskusie o navyšovaní sumy
dotácie sú v tejto chvíli predčasné a právne
irelevantné.

V lehote

Predložená pripomienka presunúť oprávnenie na
schvaľovanie
výziev
z dotačnej
komisie
na Zastupiteľstvo je v
rozpore s taxatívne
vymedzenými
kompetenciami
Zastupiteľstva
samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zák. č.
302/2001 Z. z..

V lehote

V predloženej pripomienke absentuje zdôvodnenie
naliehavého právneho záujmu alebo poukázanie
rozporu s príslušnými právnymi predpismi. Čl. 7 bod
3 Štatútu dotačnej komisie zároveň umožňuje
prizývanie hlavného kontrolóra
na základe
rozhodnutia predsedu dotačnej komisie.

V lehote

emailom

emailom

emailom
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pozorovateľ.“

5

6

V § 2ods. 5 VZN a čl. 2 ods. 4 Štatútu
Dotačnej komisie je chyba v písaní. Je
potrebné upraviť terminológiu kto
schvaľuje/určuje oblasť podpory.

JUDr. Magdaléna
Balážová

V § 2 ods. 5 VZN sa pôvodný text
nahrádza novým znením: „Program je
oblasť
podpory
prostredníctvom
dotácii. Oblasti podpory pre príslušný
rok navrhuje Úrad KSK.

V lehote

V čl. 8 ods. 1 písm. b) Štatútu Dotačnej
komisie je chyba v písaní, namiesto slova
"výberovej" komisie je potrebné uvádzať
termín :dotačnej" komisie.

JUDr. Magdaléna
Balážová

V čl. 8 ods. 1 písm. b) Štatútu Dotačnej
komisie sa slovo „výberovej“ vypúšťa
a nahrádza slovom „dotačnej.“

V lehote

Košice, 20.02.2020
Titul, meno a priezvisko riaditeľa Úradu KSK: Ing. Juraj Ďorko
Titul, meno a priezvisko tajomníka Finančnej komisie Zastupiteľstva KSK: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo
Titul, meno a priezvisko spracovateľa: Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľ ARR Košice, n.o.
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v písomnej
podobe

v písomnej
podobe

