Usmernenie pri predkladaní žiadosti
o poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Banskobystrického samosprávneho kraja č.19/2012
pre rok 2014
Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č.19/2012 (ďalej len
VZN) je o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na
akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne
prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti. VZN č. 19/2012 je schválené Uznesením
Zastupiteľstva BBSK č. 382/2012 z 27.augusta 2012. Účinnosť nadobudlo 17. septembra 2012.
Podľa článku 2 VZN (Definícia pojmov)
• BBSK môže poskytnúť dotáciu :
a) Právnickým osobám1 so samostatnou právnou subjektivitou, ktorých BBSK nie je
zakladateľom ani zriaďovateľom, fyzickým osobám – podnikateľom (SZČO), ktoré majú
pridelené vlastné identifikačné číslo (IČO) a sídlo alebo trvalý pobyt na území BBSK na
podporu všeobecne prospešných služieb, alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti2.
b) Obciam na území BBSK ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja
územia BBSK a najmä na vyrovnávanie regionálnych disparít.
c) Právnickým osobám a fyzickým osobám, so samostatnou právnou subjektivitou, a ktoré sú
držiteľmi povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia aspoň tri roky a majú miesto
výkonu činnosti na území BBSK na prístrojové a materiálno- technické vybavenie.
Podľa článku 3 VZN (Všeobecné podmienky)
• Žiadateľ, ktorý žiada o poskytnutie dotácie, musí mať ku dňu podávania žiadosti
vysporiadané všetky záväzky voči BBSK, čo preukazuje čestným prehlásením. Vzor
čestného prehlásenia tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.
•
a)
b)

c)

d)

e)
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Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý:
v predchádzajúcich 2 kalendárnych rokoch použil finančné prostriedky BBSK na iný účel,
ako boli určené,
v predchádzajúcich 2 kalendárnych rokoch nepredložil vyúčtovanie poskytnutej dotácie z
BBSK v stanovenom termíne alebo nedodržal akékoľvek iné podmienky ustanovené
v zmluve o poskytnutí dotácie, alebo v tomto VZN,
v predchádzajúcich 2 kalendárnych rokoch preukázal vysporiadanie všetkých záväzkov
voči BBSK čestným prehlásením v zmysle ods. 1 tohto Článku, avšak bolo zistené, že
žiadateľ nemal v čase podávania žiadosti všetky záväzky voči BBSK vysporiadané,
nie je držiteľom povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia aspoň 3 roky,
v prípade, že sa jedná o žiadosť o poskytnutie dotácie podľa článku 2 bod 1 písm. c)
tohto VZN,
v predchádzajúcich 2 rokoch mu bola uložená pokuta za porušenie ustanovenia § 79
zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Príloha č. 3 – Vymedzenie podporovaných oblastí

•

Finančné prostriedky sa nebudú poskytovať na:
a) náklady na stravovanie, občerstvenie, potraviny a odpisy,
b) honoráre, odmeny alebo mzdy a odvody organizátorov,
c) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,
d) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
e) na zhodnotenie majetku vo vlastníctve BBSK,
f) stavebné úpravy a investičné aktivity,
g) pobyty, výlety, rekreácie občanov,
h) prevádzkové výdavky a režijné náklady,
i) investície do nehnuteľného majetku obecných úradov.

Podľa článku 4 VZN (Žiadosť o poskytnutie dotácie)
• Dotácia môže byť poskytnutá len na základe písomnej žiadosti oprávneného žiadateľa
a jeho čestného prehlásenia. Vzor žiadosti o poskytnutí dotácie tvorí prílohu číslo 1 a vzor
čestného prehlásenia prílohu číslo 2 tohto nariadenia.
•

Žiadosť predloží žiadateľ najneskôr do 30. novembra bežného kalendárneho roka, ktorý
predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti
v podateľni úradu BBSK, resp. dátum odoslania žiadosti prostredníctvom pošty.

Pre rok 2014 sa žiadosti o poskytnutie dotácie podávajú do:
30. novembra 2013
•

Žiadosť sa podáva do podateľne BBSK, alebo poštou na adresu: Banskobystrický
samosprávny kraj (ďalej len BBSK), Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

•

V žiadosti je potrebné uviesť kompletné údaje o žiadateľovi, telefonický, mobilný kontakt
a e-mail, špecifikovať druh právnej subjektivity - príklad: / SZČO; SRO; AS; OZ; NO; PO;
RO; VŠ; CI; Obec - mesto .... /

•

Nekompletné vyplnené žiadosti nebudú zaradené do jednotlivých komisií pre posudzovanie
žiadosti a prideľovanie dotácií.

•

Komunikácia so žiadateľmi o pridelení dotácie a doplnení dokladov k žiadosti bude
prebiehať najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu).

•

Žiadosti odoslané po uzávierke nebudú zaradené do procesu posudzovania.

•

Žiadateľ môže predložiť v rámci tohto VZN len jednu žiadosť. V prípade predloženia
viacerých žiadostí budú žiadosti zaregistrované a ako ďalšie v poradí vyradené z ďalšieho
procesu posudzovania.

•

Žiadosti musia byť podávané pre projekty v súlade s vymedzenými prioritami tohto VZN
(príloha č. 3), ktoré sú v súlade s prioritami Programu hospodárskeho, sociálneho
a kultúrneho rozvoja BBSK. V prípade nesplnenia tejto požiadavky budú žiadosti vyradené
z procesu posudzovania.

•

Na poskytnutie dotácie z rozpočtu BBSK nemá oprávnený žiadateľ právny nárok.

Cele znenie VZN č.19/2012 spolu s prílohami na stiahnutie, je zverejnené na webovej
stránke BBSK www.vucbb.sk v sekcii: Občan, pod záložkou: Dotácie.
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