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Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
schvaľuje 
 

 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 
 
 
 
 
bez pripomienok 
 
s pripomienkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 
 
Mestská časť môže v súlade s § 7 ods. 2 a ods 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky  č. 231/1999 Z.z.  
o štátnej pomoci v znení zmien a doplnkov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky           
č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov a zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov poskytovať dotácie zo svojho rozpočtu.   
 
Z uvedeného dôvodu sa  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, 
právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, všeobecne  subjektom podľa uvedených 
zákonov. V návrhu všeobecne záväzného nariadenia  sa špecifikujú subjekty, ktorým je 
možné dotácie poskytnúť, účel, na ktorý je možné dotácie poskytnúť a za akých podmienok, 
určujú sa kompetencie pri schvaľovaní dotácií, forma poskytovania dotácií, ich zúčtovanie po 
realizácii aktivít, na ktoré boli dotácie poskytnuté. 
 
Mestská časť podľa možností svojho rozpočtu s cieľom podporiť aktivity v prospech    
občanov nielen mestskej časti, ale na celom území hlavného mesta, môže poskytnúť dotáciu 
na presne špecifikované úlohy a akcie vo verejnom záujme, v prospech rozvoja územia 
mestskej časti, ale tiež v prípade ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov  
živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti. Iným právnickým osobám 
a podnikateľom je možné poskytnúť dotáciu v súlade s týmto všeobecne záväzným 
nariadením  na podporu  všeobecne prospešných služieb,  na podporu  všeobecne prospešných 
alebo verejnoprospešných účelov, na podporu  podnikania a zamestnanosti.  
 
Na záver je potrebné uviesť, že mestská časť vytvára každoročne  zdroje pre poskytovanie 
dotácií. Dotácie však nie je možné poskytovať počas rozpočtového provizória a nie je možné 
poskytnutím dotácií zvýšiť celkový dlh mestskej časti. 
 
Materiál bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade. 
Miestna rada odporučila miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Návrh  

 
Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 
č. ...................... 

zo dňa .................. 
 

o podmienkach poskytovania dotácií  
z rozpočtu  mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 
 
                                                 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v súlade s ustanovením § 15 
ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky  č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1999 
Z.z.  o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov             
a § 14 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, 
ktorým sa určuje spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto  

 
Článok  1 

Úvodné ustanovenie 
 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup 
pri poskytovaní dotácií z prostriedkov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len 
„mestská časť“). Mestská časť poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na 
všeobecne prospešné a verejnoprospešné účely  na základe tohto všeobecne záväzného 
nariadenia.                                                      
                                                        

        Článok  2 
    Zdroje dotácií 

 
(1) Mestská časť vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií  z  prostriedkov  rozpočtu mestskej 

časti.  
(2) Objem finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií  pre príslušný rozpočtový rok 

schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Poskytnutím 
dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh mestskej časti. 

 



Článok 3 
Okruh žiadateľov 

 
(1) Mestská časť môže poskytnúť dotáciu žiadateľom 

a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mestská časť,  
b) inej mestskej časti, hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, inej obci alebo 

vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mestskú časť alebo 
ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie 
alebo inej podobnej udalosti na ich území,  

c) právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi, ktorej zakladateľom nie je mestská 
časť, ale má sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, môže mestská časť poskytovať dotácie len 
na podporu všeobecne prospešných služieb1, všeobecne prospešných alebo 
verejnoprospešných účelov2 na podporu podnikania a zamestnanosti.  

 
Článok 4 

Účel poskytovania dotácií 
 

(1)    Z rozpočtu mestskej časti sa môžu poskytovať dotácie žiadateľom na presne stanovený 
účel: 
a) dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom  je mestská časť 

- na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme 
  v prospech rozvoja územia mestskej časti 

b) dotácia  inej mestskej časti, hlavnému mestu Slovenskej republiky, inej obci 
alebo VÚC 
- ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mestskú časť 
- ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie 

alebo inej podobnej udalosti na ich území 
c) dotácie iným právnickým osobám podľa článku 3 bod 1 písm. c) tohto 

nariadenia, ktorých zakladateľom nie je mestská časť a dotácie fyzickým 
osobám – podnikateľom  
- na podporu  všeobecne prospešných služieb,  

     - na podporu  všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, 
    - na podporu  podnikania a zamestnanosti.  

(2)     Všeobecne prospešné služby sú najmä: 
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

(3) Verejnoprospešným účelom sa  rozumie najmä: 

                                                 
1 § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. 
2 § 2 ods. 34/2002 Z. z. 



a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 
c) ochrana a tvorba životného prostredia, 
d) zachovanie prírodných hodnôt, 
e) ochrana zdravia, 
f) ochrana práv detí a mládeže, 
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy, 
h) plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu 

osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri 
postihnutí živelnou pohromou. 

(4) Poskytnuté finančné prostriedky musia byť použité len na účel, na ktorý boli pridelené a 
v tom kalendárnom roku, v ktorom boli poskytnuté. 

 
 

Článok 5 
Kompetencie pri schvaľovaní dotácií 

 
(1) V rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok sú rozpočtované dotácie 

schválené konkrétnym žiadateľom, a to na konkrétnu akciu alebo účel, pričom žiadateľ 
je povinný žiadosť o poskytnutie dotácie predložiť v lehote podľa Článku 6 bodu 4 tohto 
nariadenia. 

(2) Pokiaľ žiadateľ žiadosť o poskytnutie dotácie nepredloží v lehote podľa Článku 6 bodu 
4 tohto nariadenia, jeho žiadosť je vždy predložená na prerokovanie Komisii finančnej, 
pre právu a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „komisia“). Komisia 
pri prerokovaní žiadosti prihliada najmä na zostatok finančných prostriedkov 
z rozpočtovaného objemu a na účel použitia, ktorý žiadateľ v žiadosti uviedol, pričom 
účel použitia dotácie nesmie byť v rozpore s týmto nariadením. Komisia uznesením 
odporučí alebo neodporučí poskytnutie dotácie.  

(3) Komisia neprerokúva žiadosti o poskytnutie dotácie v prípadoch, keď mestskej časti boli 
účelovo poskytnuté finančné prostriedky inými fyzickými alebo právnickými osobami. 
Mestská časť je povinná takéto finančné prostriedky použiť výhradne v súlade určeným 
s účelom ich použitia. 

(4) Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel, tomu istému 
žiadateľovi  iba raz.  Žiadateľ je povinný poskytnutú dotáciu použiť a vyúčtovať v tom 
kalendárnom roku, v ktorom mu bola dotácia schválená Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto alebo starostom mestskej časti.   

(5) O poskytnutí dotácie do výšky 3 300,00 € vrátane rozhoduje starosta mestskej časti, 
pričom uznesením komisie nie je viazaný.  

(6) O poskytnutí dotácie nad sumu 3 300,00 € rozhoduje Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto, pričom uznesením komisie nie je viazané.  

 
 
                                                                    Článok 6 

Podmienky poskytovania dotácií 
 
(1) Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti (Príloha č. 1). 
(2) Žiadosť o dotáciu obsahuje: 

a) účel v zmysle článku 4, ktorého sa žiadosť o dotáciu týka, 
b) presné označenie žiadateľa: 



ba)  fyzická osoba - podnikateľ: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, 
fotokópiu živnostenského listu, kontakt) 

bb)     právnická osoba: názov organizácie a adresu, IČO, meno a priezvisko   
štatutárneho zástupcu, výpis z obchodného registra, kontakt 

cc)    v prípade, že žiadateľ nemá sídlo alebo miesto podnikania na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, súčasťou žiadosti je aj 
čestné vyhlásenie, v ktorom prehlasuje, že pôsobí/vykonáva svoju 
podnikateľskú činnosť na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 

c) bankové spojenie žiadateľa, 
d) názov, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre mestskú časť, resp. pre 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, 
e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie, 
f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto, hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, 
nie je v konkurze, v likvidácii a nie je vedené proti žiadateľovi exekučné konanie, 

g) požadovanú výšku dotácie od mestskej časti, 
h)  čestné vyhlásenie, že nie je v príbuzenskom vzťahu k starostovi mestskej časti,    
      k poslancovi Miestneho zastupiteľstva a zamestnancovi miestneho úradu. 

(3) Pri rozhodovaní o pridelení dotácie mestská časť prihliada na výšku dotácie poskytnutú 
žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch. 

(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok žiadatelia predkladajú na Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v lehote najneskôr do 30. októbra príslušného 
kalendárneho roka z dôvodu prehodnotenia a zapracovania do návrhu rozpočtu.  

(5) V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch žiadatelia môžu podať žiadosť 
o poskytnutie dotácie aj počas bežného roka. Takáto žiadosť bude posúdená v súlade 
s Článkom 5 a 9 tohto nariadenia. 

(6) Žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mestskej časti do výšky schváleného 
rozpočtu na dotácie v danom roku na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. 

(7) Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti nie je právny nárok. Výnimku tvoria 
dotácie poskytované prostredníctvom mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo iných 
verejných zdrojov, ktoré sú účelovo viazané ( napr. v súlade s § 6 a 9 zákona                      
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

(8) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti. Žiadateľ , 
ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych 
dní po ich použití, najneskôr však do 15.12. kalendárneho roka. 

(9) Žiadateľ , ktorému  boli poskytnuté finančné prostriedky a neboli použité, prípadne 
neboli použité v plnej výške, je povinný ich vrátiť, resp. ich nepoužitú časť, a to v 
termíne zúčtovania na účet mestskej časti, uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie.  

(10) Ak žiadateľ  nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, resp. použije poskytnuté 
finančné prostriedky v rozpore s určeným účelom, je povinný vrátiť finančné 
prostriedky do rozpočtu mestskej časti, a to až do výšky poskytnutej dotácie. Zároveň je 
povinný zaplatiť penále v súlade s ustanovením § 31 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.   

 
 
 
 



Článok 7 
Podmienky poskytovania dotácií na podporu športu  

 
(1) Dotáciu v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu je možné poskytnúť v súlade s 

ustanovením § 10 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu v znení 
neskorších predpisov, a to výhradne na účely:  
a)   zabezpečenie športovej reprezentácie, 
b) starostlivosť o športové talenty, 
c) na zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov, 
d) zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov, 
e) výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry osobitného 

významu, 
f) vzdelávanie v oblasti športu, 
g) prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe, 
h) odmeny športovcov a trénerov, 
i) podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v športe. 

 (2) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na 
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov okrem úhrady záväzkov na športovú 

infraštruktúru osobitného významu, 
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch okrem refundácie 

výdavkov na športovú infraštruktúru osobitného významu, 
c) úhradu výdavkov podľa osobitného predpisu3.  

 
Článok 8 

Forma poskytovania dotácií 
 
(1) Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi mestskou 

časťou a žiadateľom. 
(2) Písomnú zmluvu za mestskú časť podpisuje starosta mestskej časti. 
(3) Zmluva musí obsahovať: 

a) výšku schválenej dotácie, 
b) účel použitia dotácie, 
c) termín realizácie, 
d) právo mestskej časti vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných 

prostriedkov u žiadateľa,  
e) záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu mestskej časti a uhradiť sankciu v prípade 

nedodržania podmienok zmluvy, 
f) termín a spôsob zúčtovania dotácie, 
g) termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov.    

(4) Na základe zmluvy mestská časť vykoná prevod stanovenej finančnej sumy na účet 
žiadateľa. 

 
Článok 9 

Posudzovanie žiadostí 
  
(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie, podané v mimoriadnych a opodstatnených prípadoch 

počas rozpočtového roka, posudzuje komisia.  

                                                 
3 § 8a ods. 7 a 8 zákona č. /523/2008 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 



(2) Komisia žiadosti posúdi  na svojom najbližšom zasadnutí a  predloží svoje 
odporučenie Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto alebo 
starostovi mestskej časti, a to podľa výšky požadovanej dotácie v súlade s Článkom 5 
bodom 5 a 6 tohto nariadenia. 

 
 Článok 10 

 Kritériá na poskytnutie dotácií 
  

Počas rozpočtového provizória mestská časť dotácie neposkytuje s výnimkou, ak ide o dotácie 
poskytované podľa osobitných predpisov -  zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.   
 

§ 11 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
(1) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 zo 

dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
v znení zmien a doplnení. 

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti  č...... bolo prerokované a schválené 
na zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva  dňa .......................uznesením č. ............ 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom ......................2015. 
 
 
 
 
 
 
 


