
Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia upravujúci metodiku, pravidlá a 
podmienky poskytovania/prideľovania dotácií a grantov 

Transparentným účtom sa rozumie účet vo finančnej inštitúcii, ktorý umožňuje zobrazovanie 
všetkých transakcií jednotlivo cez webové rozhranie, a to nepretržite počas celého obdobia 
existencie účtu v online režime.  

Prijímateľ grantu/dotácie vo výške viac ako 500 eur je povinný založiť si transparentný účet 
najneskôr do siedmich kalendárnych dní od dátumu doručenia oznámenia o schválení 
grantu/dotácie. Prijímateľ grantu/dotácie je povinný viesť tento transparentný účet minimálne 
po dobu nasledujúcich šiestich mesiacov od dátumu zúčtovania dotácie poskytovateľovi 
dotácie.  

Prijímateľ grantu/dotácie je povinný realizovať všetky finančné transakcie priamo 
cez transparentný účet, ktorý si za týmto účelom zriadil.  

Prijímateľ grantu/dotácie je povinný, ak mu to spôsob, ktorým je transparentný účet vo 
finančnej inštitúcii vedený dovoľuje, pri každej transakcii uviesť aj stručnú poznámku, 
stručný popis účelu jednotlivej transakcie (napríklad: úhrada za prenájom priestorov, nákup 
medailí či ocenení, úhrada za prepravu, prenájom dopravného prostriedku, odmena 
usporiadateľovi, platba za fotoslužby a podobne). 

Prijímateľ grantu/dotácie vo výške viac ako 500 eur je povinný najneskôr do štrnástich 
kalendárnych dní od dátumu doručenia oznámenia o schválení grantu/dotácie písomne 
oznámiť poskytovateľovi dotácie  – obci, mestu či vyšiemu územnému celku – číslo 
transparentného účtu, ktorý si vytvoril v súlade s ostatnými ustanoveniami tohto VZN.  

Poskytovateľ dotácie (obec/mesto/vyšší územný celok) prevedie celú schválenú sumu 
spôsobom stanoveným ostatnými ustanoveniami príslušného VZN na transparentný účet, 
ktorý mu prijímateľ grantu/dotácie oznámi. 

Prijímateľ grantu/dotácie je povinný vo všetkých prípadoch, kedy je výška jednotlivej 
transakcie viac ako 500 eur, vysúťažiť dodávateľa tovaru alebo služby, ktorej sa takáto 
transakcia týka transparentne elektronickým spôsobom, zvyčajne použitím elektronickej 
aukcie, elektronického prieskumu trhu. Prijímateľ grantu/dotácie je v prípade, ak zrealizoval 
súťaž na dodávateľa tovaru alebo služby niektorou z foriem elektronickej súťaže, v každom 
jednotlivom prípade povinný zabezpečiť: 

⁃ zverejnenie oznámenia o konaní takejto súťaže minimálne v termíne 21 kalendárnych 
dní pred dátumom konania súťaže, zvyčajným spôsobom, najmä v miestnych 
oznamovacích prostriedkoch, minimálne v jednom printovom a v jednom 
elektronickom médiu 

⁃ archiváciu priebehu a výsledku každej jednotlivej súťaže elektronickým spôsobom na 
webovom rozhraní prístupnom verejnosti v online režime minimálne po dobu 
nasledujúcich šiestich mesiacov od dátumu konania súťaže 

Všetky vyššie uvedené ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou dohody/zmluvy uzavretej 
medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie. V prípade ich nesplnenia sa na prijímateľa 
grantu/dotácie vzťahujú v plnej miere všetky sankčné podmienky uvedené v ostatných 
ustanoveniach tohto príslušného VZN. 


