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D o d a t o k č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 46/2016
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len
„VZN ŽSK č. 46/2016“)
Žilinský samosprávny kraj podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov a § 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
vydáva
D o d a t o k č. 1 k VZN ŽSK č. 46/2016
(ďalej aj „dodatok“)
v tomto znení:
Čl. I.
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa mení VZN ŽSK č. 46/2016 nasledovne:
1. V Čl. II. ods. (6) sa na jeho konci dopĺňa veta nasledovného znenia:
Medzi podporovanú činnosť patrí aj podpora voľnočasových a dobrovoľníckych
činností.
2. V Čl. III. ods. (1) sa znenie písm. b) nahrádza nasledovným znením:
b) inej právnickej osobe ako je uvedená v predchádzajúcom písm. a) tohto odseku
VZN, ktorá má sídlo na území ŽSK, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na
území ŽSK, alebo poskytuje služby obyvateľom ŽSK - na podporu všeobecne
prospešných služieb1), všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných
účelov2), ak spĺňa podmienky poskytnutia dotácie uvedené v tomto VZN a vo
výzve ŽSK,
3. V Čl. III. ods. (1) sa znenie písm. c) nahrádza nasledovným znením:
c) fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý má trvalý pobyt na území ŽSK, alebo ktorý
pôsobí, vykonáva činnosť na území ŽSK, alebo poskytuje služby obyvateľom ŽSK
- na podporu všeobecne prospešných služieb1), všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov2), ak spĺňa podmienky poskytnutia dotácie uvedené v
tomto VZN a vo výzve ŽSK.
4. V Čl. III. sa znenie ods. (2) nahrádza nasledovným znením:
Toto VZN sa nevzťahuje na poskytnutie dotácie právnickým osobám, ktorých
zriaďovateľom alebo zakladateľom je ŽSK.
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5. V Čl. V. ods. (3) sa na jeho konci dopĺňa veta nasledovného znenia:
V prípade, ak žiadateľom je osoba, ktorá nemá sídlo/trvalý pobyt na území ŽSK
o pridelení/nepridelení dotácie tomuto žiadateľovi rozhoduje komisia pre pridelenie
dotácií podľa regiónu, na území ktorého sa podporovaná činnosť vykonala/vykoná
alebo pre obyvateľov ktorého sa služba poskytla/poskytne. V prípade, ak podľa druhej
vety tohto odseku bude daná príslušnosť viacerých komisií pre pridelenie dotácií,
o príslušnosti komisie pre pridelenie dotácií rozhodne predseda ŽSK.
6. V Čl. VI. ods. (2) sa znenie písm. b) nahrádza nasledovným znením:
b) podporovaná činnosť je činnosťou, na ktorú má oprávnenie,
7. V Čl. VI. ods. (3) sa zo znenia písm. c) vypúšťa slovo „rozpočtových“.
8. V Čl. VIII. sa znenie ods. (1) nahrádza nasledovným znením:
(1)
O poskytnutie dotácie môže žiadať iba subjekt uvedený vo výzve vyhlásenej na
základe tohto VZN (ďalej aj „zverejnená výzva“) písomnou žiadosťou
o poskytnutie dotácie, ktorej vzor bude prílohou zverejnenej výzvy na
webovej stránke ŽSK (ďalej len „žiadosť“).
9. V Čl. VIII. sa znenie ods. (2) nahrádza nasledovným znením:
(2)
Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená, podpísaná štatutárnym zástupcom
žiadateľa a musia byť k nej priložené doklady uvedené vo zverejnenej výzve
(ďalej aj „prílohy žiadosti“).
10. Čl. VIII. sa dopĺňa ods. (4) nasledovného znenia:
(4) Zverejnená výzva môže určiť, ktoré prílohy žiadosti má povinnosť žiadateľ doložiť
až po rozhodnutí o pridelení dotácie. V takom prípade vecne príslušný odbor vyzve
žiadateľa na doloženie príloh žiadosti. Výzvu na doloženie príloh žiadosti zasiela na
e-mailovú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti; ak nemá žiadateľ e-mailovú adresu,
žiadateľa vyzve telefonicky, formou sms správy. V prípade nedoloženia príloh žiadosti
v lehote do 5 pracovných dní od odoslania tejto výzvy, ŽSK neuzatvorí so žiadateľom
zmluvu o poskytnutí dotácie.
11. V Čl. IX. sa v ods. (1) sa slovné spojenie „20 kalendárnych dní“ nahrádza
slovným spojením „20 pracovných dní“ .
12. V Čl. IX. sa v ods. (2) písm. b) slovné spojenie „e-mailovú adresu alebo
telefonický kontakt“ nahrádza slovným spojením „e-mailovú adresu a telefonický
kontakt“.
13. V Čl. IX. sa v ods. (2) písm. c) slovné spojenie „do 3 pracovných dní“ nahrádza
slovným spojením „do 5 pracovných dní“.
14. V Čl. IX. ods. (3) sa za slovo „telefonicky“ vkladajú slová „formou sms správy“.
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15. V Čl. XIII. sa za ods. (2) vkladá ods. (3) a ods. (4) nasledovného znenia:
(3) Právne vzťahy, práva a povinnosti vyplývajúce z poskytnutých dotácií do
31.12.2018 sa posudzujú podľa VZN ŽSK č. 46/2016 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
(4) Podľa VZN ŽSK č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 sa bude poskytovať dotácia
počnúc rozpočtovým rokom 2019.
16. Ostatné ustanovenia VZN ŽSK č. 46/2016 ostávajú nezmenené.
Čl. II.
Záverečné ustanovenia dodatku
(1) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 46/2016 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja schválilo Zastupiteľstvo
ŽSK Uznesením č. 13/7 z 2. júla 2018 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli ŽSK.

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka

