
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

 

 

Materiál na rokovanie  

miestneho zastupiteľstva 

dňa 26. marca 2019 

 

 

Materiál číslo: 38/2019 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 
 

 

 

Predkladateľ:  

Ján Hrčka 

starosta 

 

 

Materiál obsahuje:  

1. návrh uznesenia 

2. dôvodovú správu 

3. Všeobecne záväzné nariadenie 

4. stanoviská komisií 

 

 

 

Zodpovedný:  

Miroslav Štefánik 

prednosta 

 

 

 

 

Spracovateľ:  

Julián Lukáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Návrh uznesenia: 

 

                 

miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v a ľ u  j  e  
 

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

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

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

záväzného nariadenia č. 7/2017 
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Dôvodová správa 

 

      Návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka je 

predkladaný na základe aplikačnej praxe pri poskytovaní dotácií a ich vyúčtovania 

predložených miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka a .  

 

      V zmysle navrhovanej zmeny  sa najmä upravujú termíny predkladania vyúčtovania 

poskytovaných dotácií ako aj ďalšie drobné úpravy vyplývajúce z používania týchto dotácií.  

      

      Materiál bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva a ich schválené uznesenia 

sú uvedené v prílohe. Dňa 19.3.2019 bol materiál prerokovaný v miestnej rade a schválené 

uznesenia sú zapracované v predloženom návrhu na zmenu VZN o poskytovaní dotácií. 

  

Doložky: 

 

1. Doložka rozpočtová: Schválenie predkladaného návrhu VZN nepredpokladá dopad na 

obecný rozpočet, 

 

2. Doložka finančná: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný dopad 

na obyvateľov Petržalky, 

 

3. Doložka ekonomická: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný 

dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry v Petržalke, 

 

4. Doložka environmentálna: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať dopady 

na životné prostredie, 

 

5. Doložka zlučiteľnosti: Schválenie predkladaného návrhu VZN je v súlade so zákonmi 

a predpismi Slovenskej republiky a EÚ., 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa  

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

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 

 

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 a podľa § 7 ods. 4 zákona 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 z 22. septembra 

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

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 4 ods. 1 písm. k) sa slovo „zákon“ nahrádza slovom „zmluvu“. 

2. V § 4 odsek 5 znie: 

„(5) Poskytnuté finančné prostriedky musia byť použité len na účel, na ktorý boli 

pridelené v súlade s uzatvorenou zmluvou a v tom kalendárnom roku, v ktorom boli 

poskytnuté.“. 

3. V § 5 ods. 2 písmeno f) znie: 

„f) potvrdenie žiadateľa o vyrovnaní finančných vzťahov voči mestu a štátu (Daňový 

úrad, Sociálna poisťovňa). Záväzky voči mestskej časti budú overené priamo pri 

podaní žiadosti.“. 

4. V § 6 ods. 12 písmeno d) znie: 

„d) celková výška schválenej dotácie, z toho 90 % poskytnutý preddavok a 10 % po 

vydokladovaní celej dotácie“ 

5. V § 6 ods. 12 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:  

           „ p) termín vyúčtovania dotácie.“. 

6. V § 6 sa vypúšťa odsek 13. 

7.  V § 7 odsek 1 znie: 

„(1) Žiadateľ doručí vyúčtovanie poskytnutej dotácie v prípade jednorazových akcií do 

30 dní po ukončení akcie, v prípade dlhodobejších akcií do 30 dní po ukončení akcie, 

najneskôr do 30.11. príslušného rozpočtového roka. Vo vyúčtovaní predloží správu 

o realizácii schváleného projektu, fotokópie účtovných dokladov o použití 

poskytnutých finančných prostriedkov vrátane výpisov z banky, alebo výdavkových 

a príjmových dokladov pri platbách v hotovosti (v prípade výdavkov na cestovné, 

ubytovanie, stravu priloží zoznam účastníkov).“. 

8. V § 7 ods. 2 sa slová „januára nasledujúceho“ nahrádzajú slovom „decembra.“. 

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. 

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 31 ods. 1 zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
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Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ......... 2019 s výnimkou § 6 

ods. 12 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1.januára 2020. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing.  Ján Hrčka 

                                                                                                       starosta 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 13.3.2019 

Prítomní: Plšeková,  Šesták, Vydra 

Neprítomný:  Kleinert 

 

K bodu 3/ VZN o poskytovaní dotácií 

 

Uznesenie:  

V rámci diskusie boli vznesené návrhy na úpravu predloženého VZN nasledovne: 

a) v prípade poskytnutia dotácií do 5 000 € poukázať dotáciu v plnej výške a v prípade 

nad 5 000 € poukázať 90 % po schválení dotácie a 10 % po vydokladovaní dotácie 

b) zrušiť povinnosť vydokladovať celú akciu 

c) v mimoriadnych prípadoch splnomocniť starostu poskytnúť dotáciu do 5 000 € 

a následne informovať MZ 

Hlasovanie bolo ku každému návrhu na zmenu VZN jednotlivo: 

 

k bodu a) Hlasovanie: 

                Prítomní     :  3 

                 Za              :  3 

Uznesenie bolo schválené 

 

k bodu b) Hlasovanie: 

                Prítomní     :  3 

                 Za              :  1 ( Plšeková ) 

                 Proti          :  1 ( Šesták ) 

                 Zdržal sa   :  1 ( Vydra ) 

Uznesenie nebolo schválené 

 

k bodu c) Hlasovanie: 

                Prítomní     :  3 

                 Za              :  1 ( Vydra ) 

                 Zdržal sa   :  2  

Uznesenie nebolo schválené 

 

Na záver hlasovali členovia komisie k materiálu ako celku nasledovne: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál s úpravou 

podľa bodu a) 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  3 

Za               :  3 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Vydra Jozef v.r. 

V Bratislave 14.3.2019                                                   poverený vedením finančnej komisie   
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Výpis z uznesení komisie ÚPVaD zo dňa 12.03.2019 

Prítomní členovia komisie - poslanci: 

Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun, Mgr. Ivan Halmo, Ing. arch. Michala Kozáková, 

Ing. Tatiana Kratochvílová, PaedDr. Oliver Kríž, Ing. Lýdia Ovečková, Mgr. Tomáš Palkovič, 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, 

Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Jozef Vydra; 

 

K bodu 

VZN o poskytovaní dotácií 

 

Materiál prítomným predstavil Ing. Julián Lukáček. 

 

M. Dragun navrhol, aby dotácie do 5000 € mohli byť poskytnuté v plnej výške a nad 5000 € 

90 % vopred a 10 % po doúčtovaní. Pozmeňovací návrh odsúhlasilo 12 zo 14 členov. 

 

L. Ovečková navrhla, aby bol starosta splnomocnený v mimoriadnych prípadoch poskytnúť 

dotáciu do výšky 5000 € a následne s odôvodnením informoval miestne zastupiteľstvo. 

Pozmeňovací návrh odsúhlasilo 12 zo 14 členov. 

 

Uznesenie č. 11: 

Komisia po zapracovaní hore uvedených pozmeňovacích návrhov odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

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

Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 14  

za: 14  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Výpis z uznesení  

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 12. 03. 2019 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,  PhDr. Ľudmila 

Farkašovská, Ing. Gabriela Fulová, Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Tatiana Kratochvílová, 

Miroslav Dragun, Mgr. Pavol Škápik, MUDr. Iveta Plšeková 

 

BOD 4 
bod programu uviedol: Ing. Julián Lukáček 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

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 o poskytovaní 

finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

S pripomienkou: komisia navrhuje upraviť VZN v časti § 6 ods. 12 a to rozdeliť dotácie 

v pomere 90%:10% v projektoch nad 5000,-€ 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:  8(N. Podhorná, G. Fulová, I. Plšeková, M. Dragun, M. Kozáková, E. Pätoprstá, 

Ľ. Farkašovská, P. Škápik) 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie bolo schválené 
 

Výpis 

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

Bratislava-Petržalka konanej dňa 12.03.2019 

 

Prítomní: Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka                      

Neprítomný: 0               

Ospravedlnený: 0   

 

K bodu 3./  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Materiál uviedol: Julián Lukáček   – ved. FO         
 

Diskusia: Členovia komisie žiadajú prehodnotiť kritéria poskytovania dotácií a o opätovné 

predloženie VZN až po vyhodnotení dotácií za rok 2019. 

 

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča MZ MČ Bratislava-Petržalka   

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

Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 4      Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka                      
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za: 1  Jana Hrehorová  

proti: 0 

zdržal sa: 3    Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Matúš Repka                      

Uznesenie nebolo schválené 

 

V Bratislave 14. 03.2019                                                           

Za správnosť: Anna Bilanovičová  

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 

konaného  dňa 11.03.2019 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 

PhD. 

Neprítomný: osprav. Mgr. Pavol Škápik 

 

K bodu 3/ VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci FO, v ktorom konštatoval, že materiál je predkladaný 

na základe požiadavky poslancov a aplikačnej praxe pri poskytovaní dotácií a ich 

vyúčtovania. Komisia po krátkej diskusii prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  3 

Za          :   3   

Proti:        0 

Zdržal sa:   0   

Záver: Uznesenia bolo schválené 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 11.03.2019 

tajomníčka komisie 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia školskej komisie konaného  dňa 13.03.2019 

 

K bodu č. 5: Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržálka - Ing. Lukaček 

 

Uznesenie č. 3/2/2019 

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

Bratislava-Petržalka č. 7/2015 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 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

Prítomní v čase hlasovania: 6 

Doc.Ľ.Kačírek, Mgr.L.Bočkayová, Mgr.V.Dolinay, Mgr.G.Fulová,  J. Hrehorová, Mgr. I. 

Jančoková,  

Hlasovanie     za:   6         proti:0      zdržal sa: 0 
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Záver: Uznesenie bolo schválené   

 

Bratislava 15.3.2019 

 

PaedDr. Katarína Brťková 

poverená vedením OŠaŠ 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 12.3.2019 

 

Prítomní: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo 

K bodu 4 

VZN o poskytovaní dotácií 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

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

Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, 

Prítomných:  3 

Za:   0 

Proti:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

                Jozef Fischer, v.r. 

            predseda komisie športu 

 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka, konaného dňa 14.03.2019 

 

Prítomní:  Ing. arch. Michala Kozáková, Miroslav Dragun, Ing. arch. Matúš Repka, 

JUDr. Milan Vetrák PhD. 

Ospravedlnený: Ing. Miroslav Behúl PhD. 

Neprítomní: 0 

 

K bodu 5. 

VZN o poskytovaní dotácií 

 

Materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia 

 

Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po krátkej diskusii 

prijali stanovisko. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia investičných činností nemá pripomienky a  o d p o r ú č a Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť   VZN o poskytovaní dotácií. 
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Hlasovanie: 

prítomní: 4 – Ing. arch. Michala Kozáková, Miroslav Dragun, Ing. arch. Matúš Repka, 

JUDr. Milan Vetrák PhD 

za:  4 – Ing. arch. Michala Kozáková, Miroslav Dragun,  Ing. arch. Matúš Repka, 

JUDr. Milan Vetrák PhD 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 4/2/2019 bolo schválené. 

 

V Bratislave 15.03.2019 

 

Za správnosť: Ing. Ľubomír Hesek 

tajomník komisie 

 
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže 

dňa 11.3. 2019 

 

Prítomní: M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, Ľ. Pastorová 

Neprítomní: D. Palúchová, M. Vetrák 

 

K bodu 5 

Vedúci finančného oddelenia Ing. Lukáček predložil komisii materiál - VZN o poskytovaní 

dotácií a informoval o ďalšom doplnení, ktoré vyplynulo z OPS ale nestihol to do materiálov 

vložiť: a) povinnosť vydokladovať celú akciu a b) preddavok vo výške 80% dotácie vopred a 20% 

po akcii. Z diskusie vystali návrhy na tieto pripomienky: 

a) možnosť, aby starosta mohol udeliť jednorazovú dotáciu do 3.000,- eur vo 

výnimočných prípadoch , pričom mu ostane nezmenená čiastka 25 %. 

b) aby bola zmluva súčasťou materiálu  

c) par. 6 bod 12 „prečíslovať“ – doplniť preskočený bod f) - chýba v ods. 2. 

d) ako súčasť vyúčtovania a  záverečnej správy povinnosť preukázať dohodnutú 

propagáciu Mestskej časti, ako je uvedená v zmluve  (fotodokumentácia, tlačová správa 

ai) – par. 7 ods.1 – vložiť do zmluvy túto povinnosť aj s konkrétnym výstupom  

 

Uznesenie  Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie  a   o d p o r ú č a  Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh VZN o dotáciách s 

pripomienkami 

Hlasovanie s pripomienkami:                                                                                                                                               

Prítomných: počet 4                                    Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené s pripomienkou 

 

 

Zapísala: Ľ. Pastorová, tajomníčka komisie 

Schválila : M. Makovníková- Mosná, predsedníčka komisie                                                                                                   
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Komisia Schválený materiál Neschválený materiál Poznámky komisie 

Komisia životného 

prostredia a verejného 

poriadku 

schválené  - s pripomienkami 

Komisia územného 

plánu, výstavby a 

dopravy 

schválené - s pripomienkami 

Komisia správy majetku 

a miestnych podnikov 
schválené - - 

Školská komisia schválené - - 

Komisia kultúry 

a mládeže 
schválené - s pripomienkami 

Komisia investičných 

činností 
schválené - - 

Komisia športu schválené - - 

Komisia sociálna a 

bytová 
- neschválené - 

Komisia finančná schválené - s pripomienkami 

 

 


