
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 2/2019 zo dňa 26. marca 2019,  

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) celkovú výšku schválenej dotácie, pričom: 

1. dotácia do sumy 5 000 € bude poskytnutá v plnej výške,  

2. pri dotácii nad sumu 5 000 € bude poskytnutý preddavok vo výške 90 % a 10 % po 

vydokladovaní celej schválenej 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 schválenej 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 finančných 

prostriedkov zo schválenej dotácie 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.“. 
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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.“. 

     

 

Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2019 s výnimkou 

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

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing.  Ján Hrčka 

                                                                                                       starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


