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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka   

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ........./2017 z ......... 

2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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Dôvodová správa 

 

Všeobecná časť 

Zákonom č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov bol zmenený zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 583/2004 Z. z.), ktorý upravuje poskytovanie dotácií.  

 

Podľa nového § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. „Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je 

obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, 

ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 

únie.“ 

 

Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z „Na obce a vyššie územné celky a nimi zriadené 

rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako súčasti sektora verejnej správy sa 

vzťahuje osobitný predpis 4) s odchýlkami uvedenými v tomto zákone“. Osobitným predpisom 

je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.) 

 

Podľa § 8a ods. 4 písm. f) a písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. žiadateľovi možno poskytnúť 

dotáciu, ak   

 

„f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie,“ 

 

Podľa § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. žiadateľ preukazuje splnenie podmienok  

 

„f) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa 

odseku 4 písm. f) a g).“ 

 

Osobitná časť 

Z uvedených dôvodov sa do VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v § 4 ods. 1 dopĺňa nová podmienka čerpania dotácií pre právnickú 

osobu, a to podmienka, že právnickej osobe nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať 

dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie. V § 5 ods. 2 sa dopĺňa nová povinná náležitosť žiadosti o poskytnutie dotácia, 

a to výpis z registra trestov žiadateľa. 

 

Návrh VZN prerokovala dňa 11.4.2017 Miestna rada, ktorá odporučila Miestnemu 

zastupiteľstvo návrh schváliť. 

Návrh VZN prerokovali komisie miestneho zastupiteľstva, stanoviská ktorých sú priložené. 
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Doložky k návrhu: 

1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predkladaného návrhu nepredpokladá dopad na rozpočet mestskej časti Bratislava- 

Petržalka   

 

2. Finančná doložka 

Schválenie predkladaného návrhu bude mať minimálny finančný dopad na osoby, ktoré sa 

požiadajú o poskytnutie dotácie v podobe poplatku za vydanie výpisu z registra trerstov  

realizovať.   

 

3. Ekonomická doložka 

Schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľov  

realizovať.   

 

4. Environmentálna doložka 

Schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad  na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti. 

Uvedený návrh je v súlade so zákonom zákona č. 369/1990  Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. ........./2017 z ......... 2017   

ktorým  sa mení a dopĺňa  

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015  

zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

 

 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 29 a 

§ 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 

 

Čl. I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní 

finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:  

„l) právnickej osobe, ktorej bol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 

únie.“ 

 

2. V § 5 ods. 2 sa za písmenom b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace u právnickej osoby,“  

 

Doterajšie písmená c) až o) sa označujú ako písmená d) až p).  

 

 

Čl. II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2017 

 

 

 

 Vladimír  Bajan 

 starosta 
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Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ 

Bratislava-Petržalka konanej dňa 03.04.2017 

 

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Roman Masár,  Daniela Palúchová, Vladimír Dolinay, 

                 Anna Dyttertová,     Gabriela Janíková,  Miroslava Makovníková Mosná, 

                 Ivana Antošová,   

                    

Neprítomný: Vladislav Chaloupka   

 
K bodu 4/ Návrh VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných 

dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka 

 

Materiál uviedol: Mgr. Ing. Michal Radosa – zástupca starostu                                                  

Diskusia : 

Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

hlasovanie:  

prítomní: 8 

za: ( 8 )  Ivana Antošová, Anna Dyttertová, Daniela Palúchová, Oľga Adamčiaková, 

Miroslava Makovníková Mosná,  Gabriela Janíková,  Roman Masár, Vladimír 

Dolinay, 

proti:      0 

zdržal sa : 0  

 

Uznesenie -  Komisia sociálna a bytová  

 o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s c h v á l i ť   
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

   

Uznesenie bolo schválené 

 

V Bratislave 03.04.2017                                                           

Za správnosť: Mgr. Alena Halčáková 

                       tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 03.04.2017 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
M. Jóna – predseda, L. Ovečková, A. Hájková, Ľ. Kačírek, E. Pätoprstá, J. Vydra,  

Prítomní neposlanci členovia komisie:  

T.Schlosser,  

 

K bodu: návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

Uznesenie: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložené VZN. 
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Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 7                                                                                                                                          

za:  6                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 1                                                                                                                      

Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: Ing.arch.Kordošová                                                                                                 

V Bratislave, dňa 05.04.2017   

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 

dňa 03.04.2017 

 

 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Pavel Šesták,  PhD, Branislav 

Krištof – odišiel pred bodom č. 11,   Mgr. Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman, Miroslav 

Lažo, Milan Molnár,  Ing. Ján Hrčka 

Neprítomný :. JUDr. Mgr. Vladimír Gallo,- ospraved. 

 

K bodu 2/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 Materiál uviedol Mgr. Radosa, zástupca starostu, ktorý podrobne oboznámil poslancov s 

navrhovanou zmenou VZN, ktorá vyplynula z legislatívnych zmien. Komisia po krátkej 

diskusii prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :     9 

Za: 9  

Proti :           0 

Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Bratislava  03.04.2017 

Zapísala:  A. Broszová 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 04.04.2017 

 

Prítomní:  
A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, P. 

Beňa,  J. Korbel, P. Hochschorner 

 

K bodu 3:   Návrh na novelu VZN o dotáciách 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 7/2015 z 22. septembra 

2015 o poskytovaní finančných dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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Hlasovanie:  
Prítomných: 10 

Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo,  

P. Beňa,  J. Korbel,  P. Hochschorner 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

       

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

Výpis uznesenia z  15. zasadnutia školskej komisie  
 

Uznesenie č. 2/15/2017 

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým  sa mení a dopĺňa  VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým  sa mení a dopĺňa  VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., 

Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková,  Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová, Mgr.  Ľ Klimová,  

Ing. Z. Lukáčová  

  

Hlasovanie  za:  8     proti:    0     zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

Za správnosť výpisu:     

Mgr. V. Redechová,  tajomníčka komisie        V Bratislave 05.04..2017 

 

 

 
Výpis uznesenia z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve 

mestskej časti  Bratislava-Petržalka konanej dňa 05.04.2017 

 

 

Prítomní:  

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan Uhlár, 

PhD, Ing. Eduard Demel, JUDr. Milan  Vetrák, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra 

Tajomník: Mgr. Jana Jecková 

 

 

K bodu č. 3 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Materiál predstavil zástupca starostu p. Radosa, vysvetlil prítomným dôvody zmeny VZN. 

Záujem bol aj čo najviac znížiť dopad na obyvateľov, ktoré žiadajú o dotáciu. 
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Uznesenie k bodu 3 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

s c h v á l i ť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 

2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan 

Uhlár, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra; Ing. Eduard Demel 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Materiál bol schválený.  

 

Zapísal: Mgr. Jecková, tajomníčka 

Dátum: 07.04.2017 

 
Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže konanej dňa 05. 04. 2017 

 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Martin Jóna, Alexandra Petrisková, Miroslava Makovníková 

Mosná, Oľga Adamčiaková, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Marek Kovačič  

Ospravedlnení: Jarmila Gonzales Lemus 

 

K bodu: Návrh na novelu VZN o dotáciách  

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Jóna, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, 

O. Adamčiaková, M. Kovačič,) 

Prítomných: 6 

Za:   6  

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
Za správnosť: Alena Greksa 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 5.4.2017 

 

Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Gallo, Puliš, Jančovičová, Fiala 

Neprítomní: Bučan 

 

K bodu 2/ Návrh na novelu VZN o dotáciách 

 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
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Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za          :   5 

Nehlasovali: 2 ( Antošová, Puliš ) 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                    

V Bratislave 5.4.2017                                                     

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku  

konanej dňa 6.4.2017 

 

Prítomní na komisii: E. Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, Ľ. Farkašovská , M. Baranovič, M. 

Malaga, Ľ. Škorvaneková 

Ospravedlnení: K. Věntusová, D. Lengyelová 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Materiál uviedol: Mgr. Ing.  Michal Radosa 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s c h v á l i ť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 

2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    7 

Za: A. Hájková, Ľ. Homola, M. Malaga, Ľ. Škorvaneková, Ľ. Farkašovská, E. Pätoprstá, M. 

Baranovič 

Proti:   0  

Zdržal sa:        0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

Za správnosť: L. Špodová, tajomníčka komisie 

 


