
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
---------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

č. ...../2017

ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–
Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017  zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní

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 č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov v spojení s § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona
č. 231/1999 Z. z.  o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákona č. 300/2008 Z. z.
o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzného
nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto v znení č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava
-Nové Mesto zo dňa 11.04.2017 (ďalej len ako „nariadenie“), ktorým sa určuje spôsob poskytovania
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Článok I.

(1) V článku 5, bodoch 7 a 8 sa mení dátum 30.9. na 31.08.
(2) Článok 9 znie:

Článok 9
(1) Za porušenie finančnej disciplíny pre účely tohto nariadenia sa považuje:

a) použitie finančných prostriedkov na iné ako schválené účely,
b) zadržanie finančných prostriedkov po lehote ich plánovaného použitia,
c) uvedenie nepravdivých údajov v čestnom vyhlásení (príloha č. 2)
d) oneskorené a neúplné predloženie zúčtovania finančných prostriedkov,
e) oneskorené vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov.



(2) Príjemca dotácie, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa článku 9 ods. 1:
- písm. a), b) a c)  tohto nariadenia je povinný mestskej časti dotáciu vrátiť vo výške

porušenia finančnej disciplíny a zaplatiť penále vo výške 0,1% z neoprávnene použitej
sumy, zo sumy zadržaných finančných prostriedkov a v prípade c) vo výške
poskytnutej dotácie za každý deň od dňa pripísania na jeho bankový účet  do dňa
vrátenia dotácie, najviac do výšky poskytnutej sumy (dotácie) a najmenej 100,00
EUR,

- písm. d) tohto nariadenia je povinný mestskej časti zaplatiť penále vo výške 0,1% za
každý deň porušenia odo dňa lehoty určenej v zmluve do dňa skutočného  a úplného
predloženia zúčtovania finančných prostriedkov, najviac do výšky poskytnutej sumy
(dotácie) a najmenej 100,00 EUR,

- písm. e) tohto nariadenia je povinný mestskej časti zaplatiť penále vo výške 0,1% za
každý deň oneskorenia vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov odo dňa lehoty
určenej v zmluve do dňa vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov najviac do
výšky poskytnutej sumy (dotácie) a najmenej 100,00 EUR,

(3) Príjemca dotácie, ktorý porušil finančnú disciplínu, sa nemôže  rok od porušenia uchádzať
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Rok, v ktorom prišlo
k porušeniu sa do tejto lehoty nepočíta.

(4) Dotácia nesmie byť použitá 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 a poskytovanie nenávratného finančného
príspevku na vybudovanie uzamykateľných stanovíšť zberných nádob na zmesový
komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov

c) úhradu výdavkov podľa osobitného predpisu (§ 8a ods. 7 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z.  o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov).

d) nákup pohonných hmôt pre účely bežnej prevádzky žiadateľa o poskytnutie
dotácie,

e) poistného za bežnú prevádzku žiadateľa o dotáciu,
f) poplatky za energie (poplatok za prenájom na konkrétnu akciu môže zahrňovať aj

poplatky za energie)
g) úhrada (refundácia) výdavkov uhradených pred dňom účinnosti zmluvy

o poskytnutí dotácie
h) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov,
i) úhrada miezd, platov, služobných príjmov a iných náhrad a ostatných osobných

vyrovnaní členom a zamestnancom  žiadateľa o poskytnutie dotácie s výnimkou
tých, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu účelu, na ktorý je dotácia poskytnutá,

j) nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
k) úhradu fixných, pravidelne sa opakujúcich prevádzkových nákladov žiadateľa

o poskytnutie dotácie s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu účelu,
na ktorý je dotácia poskytnutá,

l) úhradu administratívnych poplatkov (bankové, správne, poštové, manipulačné
a pod.)

m) nákup kancelárskych potrieb pre bežnú činnosť žiadateľa o poskytnutie dotácie.

(5) 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.

(3) Príloha č. 2 , bod č. 11 znie: „nemám povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 315/2016 o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zapisovať sa do tohto registra“.

(4) Príloha č. 2, bod č. 12 znie: „mám povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zapisovať sa do tohto registra a som v ňom evidovaný pod
číslom........................“

(5) Príloha č. 2, bod č. 13 znie: „nebol mi právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie ani trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytnutú z fondov Európskej únie“.

(6) Doterajšie body 11 až 12 sa označujú ako body 14 až 15.

Článok II.

(1) Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto dňa ...........2017 uznesením číslo.............

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti dňa
...............a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

(3) Žiadosti podané pred platnosťou a účinnosťou tohto nariadenia sa posudzujú podľa
nariadenia platného v čase podania žiadosti o poskytnutie dotácie.

(4) Miestne zastupiteľstvo splnomocňuje starostu na vydanie úplného znenia nariadenia
č. 5/2016.

Mgr. Rudolf Kusý
         starosta

Bratislava ..............2017


