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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, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 

o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018. 
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Dôvodová správa 

 

Na zabezpečenie možnosti poskytnutia dotácií v roku 2019 pre veľké kluby v oblasti športu 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle schváleného všeobecne záväzného 

nariadenia č. 12/2017 z 12. decembra 2017 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 

vznikla potreba upraviť niektoré ustanovenia tohto VZN.  

Potreba vznikla vzhľadom na zmeny v koeficiente športu, ktorý je súčasťou vzorca pre výpočet 

dotácií, ako aj vzhľadom na voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré mali dopad na splnenie 

termínov stanovených predmetným VZN. Z tohto dôvodu sa na výpočet 1% z podielu na dani 

z príjmov fyzických osôb použije rok 2017. Tiež sa ukázala potreba upraviť termín vyúčtovania 

dotácie mestskej časti ako aj zrušenie predkladania výpisu z registra trestov v zmysle toho, že úrady 

verejnej moci si od 1. januára 2019 musia vyhľadať výpis z registra trestov elektronicky z 

dostupných informačných systémov.  

Cieľom MČ Petržalka je systematická podpora športu a preto, aj naďalej bude z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  podporená oblasť športu vo výške 1% z podielu na dani z príjmov 

fyzických osôb za predchádzajúci rok. V prípade, ak výške 1% podielu na dani z príjmu fyzických 

osôb za predchádzajúci rok bude vyššia ako maximálne stanovená hranica pre finančné dotácie 

určené športovým klubom,  bude tento rozdiel použitý na zlepšenie infraštruktúry v oblasti športu 

(infraštruktúra vo vlastníctve a správe MČ Bratislva-Petržalka). O rozdelení ako aj účele využitia 

zostávajúcich finančných prostriedkov na zlepšenie a rozvoj infraštruktúry v oblasti športu rozhodne 

miestne zastupiteľstvo v rámci schvaľovania rozpočtu na ďalší rok.  

Toto opatrenie pomôže prispieť k tomu, aby bol systém podpory športu zo strany mestskej časti 

Bratislava-Petržalka realizovaný v najbližších rokoch v udržateľnej miere.  

 

 

Doložky: 

 

1. Rozpočtová doložka: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá žiadny finančný dopad na 

obecný rozpočet. 

 

2. Finančná doložka: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá finančný dopad na 

obyvateľov Petržalky. 

 

3. Ekonomická doložka: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá finančný dopad na 

hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

4. Doložka environmentálna: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nebude mať dopady na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov. 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ....../2019 z ...........2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 

2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 

 

 

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 § 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. 12/2017 z 12. decembra 2017 

o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 4 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „maximálne však do výšky 

100.000,- eur.“. 

2. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až u) sa označujú ako písmená c) až 

t). 

3. V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pre športové odvetvie futbal a ľadový hokej sa 

pevne stanovuje koeficient športu na hodnotu 5.“. 

4. § 8 ods. 1 znie: „(1) Žiadateľ vykoná vyúčtovanie do 30.11. roka, na ktorý sa poskytla dotácia, 

tým spôsobom, že predloží fotokópie dokladov o použití poskytnutých finančných prostriedkov 

a správu o realizácii schváleného projektu.“. 

5. § 12 znie:  

„ (1) V roku 2019 sa pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie neuplatní postup podľa § 7 ods. 3 a 

6 tohto nariadenia. V roku 2019 bude o žiadostiach o poskytnutie dotácie rozhodovať miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti na svojom zasadnutí samostatným uznesením. Mestská časť 

uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie do 60 dní od schválenie 

poskytnutia dotácie miestnym zastupiteľstvom mestskej časti.  

(2) Výška poskytnutých dotácií bude pre rok 2019 stanovená v rozsahu 1% z podielu na dani 

z príjmov fyzických osôb za rok 2017.“. 

6. V prílohe č. 1, v písmene c) Kritérium 3 sa na konci pripája táto veta: „Pre športové odvetvie 

futbal a ľadový hokej sa pevne stanovuje koeficient športu na hodnotu 5.“. 

 

Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .............2019. 

 

 

Ing. Ján Hrčka 

                                                                                          starosta  


