Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa

. septembra 2017

Materiál číslo:

/2017

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)
o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:

Materiál obsahuje:

Ján Bučan

1. Návrh uznesenia

1. zástupca starostu

2. Dôvodovú správu
3. Návrh VZN
4. Stanoviská komisií

Spracovateľ:
Ján Bučan, 1. zástupca starostu
Michal Radosa, zástupca starostu
Michal Vičan, miestny poslanec
Miroslav Lažo, miestny poslanec
Ľubica Turčanová, miestna poslankyňa

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

SC HVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Dôvodová správa

Predkladaný návrh VZN rozširuje existujúce nástroje finančných dotácií mestskej časti
Bratislava-Petržalka (VZN č. 7/2015, resp. VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančných dotácií) o systém
priamych dotácií, zameraných na podporu športu v Petržalke. Návrh VZN je reakciou na každoročný
nápor žiadostí v oblasti športu a obmedzené finančné možnosti uspokojenia žiadateľov v tejto
oblasti. Práve oblasť športu je dlhodobo vystavená najvyššej miere dopytu žiadateľov po finančných
dotáciách, jedným z dôvodov je aj fakt, že sa v danej oblasti o ten istý, vyčlenený, objem financií
uchádzajú veľké (športové kluby) aj malé (združenia, jednotlivci) subjekty, teda všetky športové
subjekty bez ohľadu na veľkosť ich členskej základne, náročnosť ich odvetvia alebo výkonnosť.
Z celkového objemu žiadostí o dotáciu sa až 47,4% požadovanej sumy týka oblasti športu (priemerza
obdobie 2013 – 2017). Zároveň platí, že v rámci súčasného systému dotácií je mestská časť schopná
pokryť iba 21,34% u požadovanej sumy (priemer za obdobie 2013 – 2017). Schválená dotácia
v oblasti športu v roku 2017 dosahovala v priemere 1313€ (modus = 0€, median = 1000€), v roku
2016 to bolo v priemere 1096€ (modus = 0€, median = 500€).
Základným cieľom predmetného materiálu je navrhnúť systémový a dlhodobo udržateľný prístup k
problematike financovania športových klubov. Nový systém priamych dotácií pre oblasť športu
prináša:
 Podporu pre oblasť športu zameranú na deti a mládež – dotácie je možné použiť iba pre deti
a mládež od 5. do 23. rokov v mestskej časti Bratislava-Petržalka
 Stabilné, dlhodobo predvídateľné financovanie športových klubov a jednotlivcov, vďaka
pevne stanovenému % z každoročného rozpočtu
 Spravodlivé a transparentné rozdeľovanie financií vďaka objektívne stanovenému vzorcu
 Účasť talentovaných športovcov – jednotlivcov a kolektívov na regionálnych, celoslovenských
či medzinárodných súťažiach
 Pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku športovania členskej základne (detí a mládeže)
 Viac financií pre šport - nie len pre „veľké“ subjekty spĺňajúce podmienky priamych dotácií
ale aj pre „malé“ subjekty, ktoré sa budú, tak ako doteraz, uchádzať o financie pre šport cez
VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančných dotácií
 Lepšie podmienky pre športovanie petržalských detí a mládeže v mestskej časti BratislavaPetržalka

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka
č. xy/2017 z xy. septembra 2017
o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu mestskej časti BratislavaPetržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa 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 ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanovenie podmienok
pre poskytovanie priamych dotácií oprávneným osobám/subjektom z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“).
§2
Oprávnené osoby
Priame dotácie je možné poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mestskej časti a zároveň pôsobia a vykonávajú činnosť na
území mestskej časti.
§3
Účel poskytnutia priamych dotácií
Priamu dotáciu je možné poskytnúť len na podporu detí a mládeže vo veku 5-23 rokov v oblasti
kolektívnych alebo individuálnych športov spadajúcich pod príslušnú národnú zväzovú organizáciu
a to najmä na účely podpory:
- účasti talentovaných športovcov jednotlivcov a kolektívov na regionálnych, celoslovenských či
medzinárodných súťažiach,
- pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku športovania členskej základne (detí a mládeže)

§4
Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie priamych dotácií
(1) Mestská časť Bratislava – Petržalka každoročne vyčlení pre účely poskytovania priamych dotácií
každoročne z rozpočtu 2% z predpokladaného výnosu dane z príjmov na príslušný rok.
§5
Podmienky čerpania priamych dotácií
(1) Priamu dotáciu je možné poskytnúť výhradne subjektu, ktorý spĺňa nasledujúce všetky
podmienky:
a) pôsobí v oblasti športu a má národnú zväzovú príslušnosť,
b) súčasťou členskej základne sú deti a mládež vo veku 5-23 rokov, pričom minimálne 60% má trvalý
pobyt v mestskej časti Bratislava - Petržalka
c) členskú základňu tvorí minimálne 150 členov (pri kolektívnych športoch) vo veku 5-23 rokov, pri
individuálnych športoch tvorí členskú základňu minimálne 50 členov vo veku 5-23 rokov,
d) dĺžka pôsobenia subjektu na území mestskej časti Bratislava –Petržalka je minimálne 2 roky,
(2) Subjekt, ktorý požiada o priame dotácie a zároveň spĺňa podmienky čerpania priamych dotácií
nemá nárok na čerpanie dotácie v zmysle VZN č 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií.
(3) Priamu dotáciu nie je možné poskytnúť:
a) subjektu, ktorého žiadosť nespĺňa náležitosti ustanovené týmto nariadením,
b) subjektu, ktorý má voči mestskej časti alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným
mestskou časťou záväzky po lehote splatnosti, je voči nemu vedené konkurzné konanie, je v likvidácii,
subjektu, ktorý má záväzky po lehote splatnosti voči hlavnému mestu SR a štátu (Daňový úrad.
Sociálna poisťovňa),
c) na podujatie alebo účel s cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou
podnecovať neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva,
extrémistického zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo
etnickej skupine a podobne,
d) politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám a verejným činiteľom,
e) na úhradu nákladov vykonávaných aktivít a podujatí z predchádzajúcich rokov alebo ich
refundáciu,
f) na finančné dary, odpisy, pokuty, dotácie inému subjektu a odmeny funkcionárom,
g) odmeny osobám spojeným so žiadateľom dotácie, ak sa priamo nevenujú tréningovej činnosti detí
a mládeže daného klubu vo veku 5 – 23 rokov

h) na finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech predmetu žiadosti žiadateľa, ak neprišlo ku
skutočnému vyplateniu finančných prostriedkov,
i) na úhradu nákladov, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku z vecne príslušného
ministerstva alebo finančný príspevok z rozpočtu mestskej časti v zmysle 3 platnej legislatívy na
zabezpečovanie sociálnej služby, a tých istých položiek rozpočtu projektu, na ktoré boli poskytnuté
finančné prostriedky z iných zdrojov,
j) na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti
k) ak žiadateľ v posledných troch rokoch pri použití dotácie alebo grantovej dotácie poskytnutej
mestskou časťou porušil finančnú disciplínu alebo zákon.
(4) Poskytnuté finančné prostriedky musia byť použité len na účel, na ktorý boli pridelené a v tom
kalendárnom roku, v ktorom boli poskytnuté.
(5) Výška priamej dotácie nemôže presiahnuť 20% z rozpočtu z predchádzajúceho roku žiadateľa.
§6
Žiadosť o poskytnutie priamej dotácie
(1) Priama dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa (ďalej len „žiadateľ“).
(2) Žiadosť je potrebné podať na formulári zverejnenom na webovej stránke mestskej časti a
musí obsahovať:
a) Meno alebo názov a adresu trvalého pobytu alebo sídla žiadateľa, IČO, kontakty,
b) výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis so živnostenského registra u fyzickej osobypodnikateľa, stanovy potvrdené ministerstvom vnútra u občianskeho 4 združenia alebo Nadačnú
listinu potvrdenú ministerstvom vnútra u nadácie (neoverené kópie) alebo potvrdenie registrácii
právnickej osoby,
c) názov banky, číslo a názov účtu žiadateľa,
d) doklad o zriadení účtu žiadateľa (neoverená kópia),
e) potvrdenie žiadateľa o vyrovnaní finančných vzťahov voči mestskej časti, mestu a štátu (Daňový
úrad. Sociálna poisťovňa, finančné oddelenie miestneho úradu mestskej časti),
f) informácie o činnosti žiadateľa,
g) popis projektu alebo činnosti, ktoré majú byť predmetom podpory
h) miesto, na ktorom sa má projekt alebo činnosť uskutočniť,
i) celkový rozpočet subjektu v minulom kalendárnom roku a predloženie účtovnej uzávierky
z minulého roku,

k) vymenovanie všetkých ďalších zdrojov, z ktorých budú projekt alebo činnosť financované,
l) účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
m) časový harmonogram použitia dotácie,
n) návrh formy alebo spôsobu účasti mestskej časti v rámci projektu (spoluautor, spoluorganizátor,
partner, záštita a podobne) a návrh spôsobu a formy propagácie mestskej časti
o) dátum, pečiatka a podpis žiadateľa.
(3) Žiadosť o poskytnutie priamej dotácie pre rok 2018 predloží žiadateľ mestskej časti najneskôr do
31.11.2017, žiadosti o priame dotácie pre nasledujúce roky vždy do 31.10. predchádzajúceho
kalendárneho roka.
(4) Žiadosti o priame dotácie budú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.
§7
Rozhodovanie o poskytnutí priamej dotácie
(1) O poskytnutí priamej dotácie rozhoduje vzorec, stanovený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
(2) Každá žiadosť sa, po splnení podmienok (viď § 5 tohto VZN) bodovo ohodnotí podľa kritérií
uvedených v prílohe č.1. tohto nariadenia
(3)Do 60 dní po schválení rozpočtu pre príslušný rozpočtový rok uzavrie mestská časť so žiadateľom
písomnú zmluvu o poskytnutí priamej dotácie.
(12) Zmluva o poskytnutí priamej dotácie musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
a) údaje o zmluvných stranách; ak ide o príjemcu, v tomto rozsahu
1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, názov, miesto podnikania, IČO a DIČ,
2. ak ide o právnickú osobu – názov, sídlo a údaje o štatutárnom orgáne v rozsahu meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresa trvalého pobytu,
b) predmet zmluvy,
c) účel, na ktorý sa má priama dotácia poskytnúť,
d) výšku poskytnutej priamej dotácie,
e) číslo bankového účtu, na ktorý sa priama dotácia poukazuje,
g) podmienky použitia priamej dotácie,
h) práva a povinnosti zmluvných strán,
i) podmienky vyúčtovania priamej dotácie a odvodu prípadných výnosov z nich,
j) spôsob kontroly použitia priamej dotácie a plnenia zmluvných podmienok,

k) číslo účtu miestneho úradu mestskej časti, na ktorý sa poukazuje nevyužitá priama dotácia
a prípadné výnosy z nich,
l) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
m) dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
n) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
o) záväzok príjemcu, že poskytnutú priamu dotáciu v zmluvne vymedzených prípadoch vráti.
(13)Starosta mestskej časti môže na základe písomnej žiadosti žiadateľa o dotáciu:
a) povoliť zmenu termínu použitia priamej dotácie,
b) povoliť zmenu termínu predloženia vyúčtovania priamej dotácie.
§8
Vyúčtovanie priamej dotácie
(1) Žiadateľ vykoná vyúčtovanie do 15.12. príslušného rozpočtového roka tým spôsobom, že predloží
fotokópie dokladov o použití poskytnutých finančných prostriedkov a správu o realizácii schváleného
projektu.
(2) Nepoužité finančné prostriedky z poskytnutej priamej dotácie spolu s prípadnými výnosmi z nich
je žiadateľ povinný vrátiť na účet mestskej časti a to do 14 dní odo dňa predloženia vyúčtovania
miestnemu úradu mestskej časti, najneskôr však do konca januára nasledujúceho rozpočtového roka.
(3) V prípade, ak žiadateľ použije poskytnuté finančné prostriedky v rozpore s projektom alebo
odmietne tieto prostriedky vyúčtovať, je povinný tieto bezodkladne vrátiť mestskej časti.
§9
Sankcie
Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá porušila finančnú disciplínu podľa osobitného
zákona 4, je povinná vrátiť tieto finančné prostriedky na účet mestskej časti a to vo výške porušenia
finančnej disciplíny. Súčasne je povinná zaplatiť penále mestskej časti 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.
§ 10
Kontrola
(1) Mestská časť má právo kontroly účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov z
poskytnutej priamej dotácie, podľa schváleného projektu žiadateľa.
(2) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mestskej časti.

§ 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.10.2017.
Vladimír Bajan
starosta

Príloha č. 1
Kritériá bodového ohodnotenia žiadostí o priamu dotáciu a spôsob výpočtu:

1.) Kritériá bodového ohodnotenia žiadostí o priamu dotáciu
a) Kritérium 1 - Počet mládeže zúčastnenej v súťažiach (od 5 do 23 rokov - vrátane):
•

za každého člena bude pridelený 1 bod

b) Kritérium 2 – Útvar talentovanej mládeže - body sa prideľujú na základe skutočnosti, či daný
žiadateľ má zriadený Útvar talentovej mládeže alebo nie (Útvary talentovanej mládeže (centrá
olympijskej prípravy, centrá talentovanej mládeže, zväzové centrá talentovanej mládeže, športové
triedy, školské športové kluby a podobne) slúžia na vytváranie nadštandardných podmienok pre
prípravu športových talentov. Na zabezpečení týchto útvarov sa podieľajú športové zväzy, kluby,
zriaďovatelia škôl a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.):
•
•

Zriadený útvar talentovanej mládeže = 2 body
Nezriadený útvar talentovanej mládeže = 1 bod

c) Kritérium 3 - Váha športového odvetvia:
•

Koeficient športu – každoročne sa upravuje na základe určenia zo strany Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR. (Koeficient športu určuje spoločenskú významnosť
daného športu. Koeficient pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v
spolupráci s mimovládnymi športovými organizáciami a odborníkmi v oblasti športu. Výpočet
je nasledovný: Koeficient športu = Športový úspech x Záujem o šport).

d) Kritérium 4 - Spolupráca s mestskou časťou Bratislava-Petržalka - podľa požiadavky sa bez nároku
na odplatu podieľať na aktivitách, ktoré organizuje mestská časť (napr. brigády, organizačné
zabezpečenie podujatí, Dni Petržalky a pod.):
•
•

áno = 100 bodov
nie = 0 bodov

Spôsob výpočtu priamych dotácií:
Priama dotácia pre žiadateľa = [(Kritérium 1 x Kritérium 2) + Kritérium 4)] x Kritérium3 x Výška dotácie
Súčet pridelených bodov všetkým úspešným žiadateľom

