
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5 /2019 z 10.6. 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. 

(3) Predložená žiadosť o dotáciu sa posudzuje podľa pravidiel účinných v čase schvaľovania 

dotácií.“ 

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  25.6.2019. 

 

Ing. Ján Hrčka, v. r. 

                                                                                          starosta  


