
 

VZN číslo 2/2005 zo dňa 4.10.2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií z 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3 písm. a) a § 6 ods. 1 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v spojení s § 29 a § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 

§ 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách  územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje podmienky poskytovania   

 dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len "mestská časť") a z 

osobitných fondov zriadených mestskou časťou, právnickým osobám a fyzickým osobám-

podnikateľom za podmienky, že mestská časť má na tento účel v rozpočte na príslušný 

rozpočtový rok vyčlenené potrebné finančné prostriedky.  

 

 

§ 2 

Účel poskytovania dotácií 

 

(1)  Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v 

Bratislave, môže mestská časť poskytnúť dotáciu za podmienok ustanovených týmto 

nariadením.  

 

(2) Dotácia sa poskytuje len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.    

 

(3) Všeobecne prospešné služby1/  sú najmä: 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

b) poskytovanie  sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

f) výskum vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

i) zabezpečovanie bývania, správy údržby a obnovy bytového fondu. 

 

(4) Verejnoprospešným účelom2/ sa rozumie najmä: 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

c) ochrana a tvorba životného prostredia,  

d) zachovanie prírodných hodnôt,  



e) ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže,  

f) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre 

jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú 

pomoc pri  postihnutí živelnou pohromou. 

 

 

§ 3 

Podmienky poskytovania dotácie 

 

(1) Dotácia  z rozpočtu mestskej časti sa poskytuje na základe písomnej žiadosti právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa (ďalej len „žiadateľ“). 

 

(2)  Žiadosť musí obsahovať: 

a) meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa, IČO, 

b) bankové spojenie (názov banky, číslo a názov účtu), 

c) výšku žiadanej dotácie, 

d) účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť, 

e) časový harmonogram použitia dotácie, 

f) informácie o činnosti žiadateľa, 

g) dátum, pečiatka a podpis žiadateľa. 

 

(3)  K žiadosti musí byť priložený výpis z obchodného registra u právnickej osoby alebo 

výpis so živnostenského registra u fyzickej osoby – podnikateľa. 

 

(4)  Žiadosť o poskytnutie dotácie predloží žiadateľ  na Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (ďalej len miestny úrad) v termínoch  do: 

a) 31. marca,  

b) 30. júna, 

c) 30. septembra, 

príslušného kalendárneho roka. 

 

(5)  Mestská časť eviduje žiadosti o poskytnutie dotácií podľa dátumu ich doručenia na 

miestny úrad.  

 

(6)  Poskytnuté finančné prostriedky musia byť použité len na účel, na ktorý boli pridelené a v 

tom  kalendárnom roku, v ktorom boli poskytnuté. 

 

(7)  Ak sa u žiadateľa zmenia podmienky, za ktorých o poskytnutie dotácie požiadal, je 

povinný požiadať o zmenu účelu použitia dotácie. O zmenu použitia dotácie musí však 

požiadať ešte pred uplynutím termínu určeného na použitie poskytnutej dotácie. 

 

 

§ 4 

Rozhodovanie o  poskytnutí dotácie 

 

(1) O poskytnutí dotácie mestská časť rozhodne v kalendárnom štvrťroku nasledujúcom po 

kalendárnom štvrťroku, v roku v  ktorom došlo k podaniu žiadosti. Mimoriadne môže 

rozhodnúť  aj skôr, ak sú na to okolnosti hodné osobitného zreteľa. 

 

(2)  O poskytnutí dotácie rozhoduje 



a) do 3 320 EUR (100 000 Sk) starosta mestskej časti  

b) od 3 320 EUR (100 000 Sk) do 8300 EUR (250 000 Sk) miestna rada mestskej časti  

c) nad 8 300 EUR (250 000 Sk) miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

 

(3)  Mestská časť neposkytne dotáciu žiadateľovi, ktorý v období jedného roka pred podaním 

žiadosti mal alebo v čase konania o jeho žiadosti má voči mestskej časti dlh po dobe 

splatnosti. 

 

(4)  Na poskytnutie  dotácie nie je právny nárok. 

 

(5)  Po schválení dotácie uzavrie mestská časť so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí 

dotácie. 

 

(6)  V rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky na poskytnutie 

dotácií rozpočtujú. Podliehajú ročnému zúčtovaniu  s rozpočtom mestskej časti a ich 

poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mestskej časti. 

 

 

§ 5 

Vyúčtovanie dotácie 

 

(1)  Žiadateľ vykoná vyúčtovanie do 30 dní odo dňa použitia dotácie najneskoršie však do 

31.12. príslušného roka tým spôsobom, že predloží  fotokópie dokladov o použití 

 poskytnutých finančných prostriedkov a správu o realizácii schváleného projektu. 

 

(2) Nepoužité finančné prostriedky z poskytnutej dotácie je žiadateľ povinný vrátiť na účet 

mestskej časti a to do 30 dní odo dňa predloženia vyúčtovania miestnemu úradu mestskej 

časti. 

 

 

§ 6 

Sankcie 

 

Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá porušila finančnú disciplínu podľa 

osobitného zákona3 je povinná vrátiť finančné prostriedky do rozpočtu mestskej časti a to vo 

výške porušenia finančnej disciplíny. Zároveň je povinná zaplatiť penále vo výške 0,1% zo 

sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý, aj začatý deň porušenia 

finančnej disciplíny do doby vrátenia finančných prostriedkov, najviac do výšky tejto sumy. 

 

 

§ 7  

Kontrola 

 

(1) Mestská časť má právo kontroly účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov z 

poskytnutej dotácie, podľa schváleného projektu žiadateľa.  

 

(2)  Kontrolu  dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mestskej časti. 

 

 



§ 8 

Zrušovacie  ustanovenie 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1997 o poskytovaní dotácií a návratných 

finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti  Bratislava-Petržalka v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 1/1999. 

 

 

§ 9 

Účinnosť 

 

 

Toto nariadenie nadobúda  účinnosť 20. októbra 2005 

 

 

      

Vladimír Bajan, v.r. 

starosta 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1. § ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich  všeobecne 

prospešné služby v znení zákona č. 35/2002. 

2. ods.3 zákona č.34/2002 Z.z. organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v 

znení zákona č. 35/2002. 

3. § 31 ods.1 písm. a) a c) Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


