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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM v zmysle
prijatých VZN MČ B-NM za roky 2018 a 2019

a/ s pripomienkami
b/ bez pripomienok
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Dôvodová správa
Na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM
na II. polrok 2020, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením
č.16/11 dňa 19.05.2020 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti
samosprávy MČ B-NM, miestny kontrolór s pracovníkmi útvaru kontroly, ako
oprávnená osoba, vykonal kontrolu poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM za
roky 2018 a 2019. Kontrola bola vykonaná u povinnej osoby : Oddelenie
hospodárske a finančné Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto.
Cieľom kontroly bolo preverenie poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto v znení VZN MČ B-NM č.5/2016 ako vyplýva zo zmien
a doplnení VZN MČ B-NM č.3/2017, VZN č.5/2018 a VZN č.10/2018, ktorými sa
určujú podmienky a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM a použitie
schválených finančných prostriedkov dotácií na základe predloženého zúčtovania
v rozpočtových rokoch 2018 a 2019.
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SPRÁVA
z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM v zmysle prijatých
VZN MČ B-NM za roky 2018 a 2019

___________________________________________________________________
Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru
kontroly ako oprávnená osoba, vykonal na základe Plánu kontrolnej činnosti Útvaru
miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2020, schváleného uznesením MZ MČ B-NM
č.16/11 dňa 19.05.2020 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ
B-NM, kontrolu poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM za roky 2018 a 2019. Kontrola
bola vykonaná u povinnej osoby : Oddelenie hospodárske a finančné Miestneho úradu
Bratislava – Nové Mesto.
Cieľom kontroly bolo preverenie poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto v znení VZN MČ B-NM č.5/2016 ako vyplýva zo zmien a doplnení
VZN MČ B-NM č.3/2017, VZN č.5/2018 a VZN č.10/2018, ktorými sa určujú podmienky
a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM a použitie schválených finančných
prostriedkov dotácií na základe predloženého zúčtovania v rozpočtových rokoch 2018
a 2019.
Kontrolu vykonali :
- Ing. Martin Böhm, miestny kontrolór
- Ing. Ján Dubravec, špecialista pre oblasť kontrolnej činnosti
- JUDr. Zuzana Šiserová, odborná pracovníčka pre komplexnú kontrolnú a metodickú
činnosť
- Elena Makytová, odborná pracovníčka pre komplexnú kontrolnú a metodickú činnosť
Kontrola bola zahájená dňa 15.06.2020 a ukončená dňa 09.09.2020.
Program kontroly bol zameraný na :
1. Poskytovanie dotácií z rozpočtu MČ B-NM v znení VZN MČ B-NM č. 5/2016 ako vyplýva
zo zmien a doplnení VZN MČ B-NM č.3/2017, VZN MČ B-NM č.5/2018 a VZN MČ B-NM
č.10/2018, ktorými sa určujú podmienky a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu MČ
B-NM.
2. Zúčtovanie finančných dotácií poskytnutých z rozpočtu MČ B-NM na podporu projektov,
schválených v súlade s platnými VZN a uzatvorenými zmluvami.
Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo preukázané,
že kontrolované činnosti boli zabezpečované nasledovne :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s ustanovením
§ 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a § 15 ods.2 písm. a/ zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších zmien a doplnkov schválilo Všeobecné záväzné nariadenie
MČ B-NM /VZN/ č.5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ B-NM. VZN bolo spracované
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na základe § 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, 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 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.
VZN č.5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ B-NM bolo schválené uznesením
MZ MČ B-NM č.13/08 dňa 14.06.2016 a vyplývajúce zmeny a doplnenia boli vykonané
a schválené VZN MČ B-NM č.3/2017, schválené uznesením MZ MČ B-NM č.18/11 dňa
11.04.2017, VZN MČ B-NM č.5/2018, schválené uznesením MZ MČ B-NM č.24/13 dňa
10.04.2018 a VZN MČ B-NM č.10/2018, schválené uznesením MZ MČ B-NM č.27/08 dňa
11.09.2018.
Predmetom uvedeného VZN je úprava poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM,
určenie okruhu oblastí poskytovaných dotácií a podmienok pri poskytovaní dotácií z rozpočtu
MČ B-NM.
Kontrola bola zameraná na dodržanie schváleného rozpočtu pre príslušný rozpočtový
rok ako zdroj pre poskytovanie dotácií, oprávnenosť subjektu na poskytnutej dotácie,
splnenie podmienok poskytnutia dotácie na základe platného VZN, prerokovanie žiadostí
o poskytnutie dotácií v Dotačnej komisii MZ. Následne boli preverené uzatvorené zmluvy
o poskytnutí dotácií a zúčtovanie poskytnutej dotácie na základe účtovných dokladov,
potvrdzujúcich použitie dotácie na stanovený účel.
Podľa vyššie uvedeného VZN môže byť z rozpočtu MČ B-NM dotácia poskytnutá :
- právnickým osobám, ktorých zakladateľom je MČ, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia MČ,
- právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je MČ a fyzickej osobe – podnikateľom,
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území MČ, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú
činnosť na území MČ, alebo poskytujú služby obyvateľom MČ, len na podporu
všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti /najmä aktivity v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej
starostlivosti, vzdelávania, školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu, životného
prostredia a zdravotníctva/,
- inej MČ, hl. mestu SR Bratislavy, inej obci alebo VÚC, ak zabezpečuje niektoré úlohy
pre našu MČ alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej
pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
k bodu 1/
Rok 2018 :
Finančné prostriedky na poskytnutie dotácií boli schválené z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto na rok 2018 v podprograme Transfery všeobecnej povahy uznesením
MZ MČ B-NM č.23/07.5 dňa 13.02.2018 vo výške 98.000,00 €, v tom:
- príspevkovej organizácii STARZ
500,00 €
- OZ Kramárik
14.000,00 €
- Novomestský ŠK /NMŠK 1922/
15.000,00 €
- občianskym združeniam
50.000,00 €
- RC Kominárka
9.000,00 €
- Knižnica v Cvernovke
5.000,00 €
- Kresťania v meste
4.500,00 €
Kontrole boli predložené zápisnice č.1, 2, 3/2018 z pracovného rokovania Dotačnej
komisie MČ B-NM. Zápisnica č.1 je z rokovania, ktoré sa konalo dňa 22.02.2018. Podľa
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uvedenej zápisnice a programu zasadnutia bolo na rokovanie predložených 20 žiadostí
o dotáciu a dodatočne boli do programu rokovania zaradené dve žiadosti o dotáciu. Z 22
prerokovaných žiadostí v 12 prípadoch komisia odporučila vyplatiť príspevok a 10 žiadostí
zamietla. V zápisniciach č.2 a č.3 sa konštatuje, že zasadnutie komisie sa nekonalo
z dôvodu pozastavenia poskytovania dotácií.
Vzhľadom k tomu, že príjem z podielových daní od Magistrátu hlavného mesta
Bratislavy po zmene koeficientov prerozdelenia podielových daní a daní z nehnuteľností bol
podstatne nižší, ako v roku 2017 za prvé tri mesiace, nebolo možné zabezpečiť všetky
aktivity schválené v rozpočte MČ B-NM na rok 2018 a zároveň i poskytovanie dotácií iným
subjektom. V období schvaľovania rozpočtu na rok 2018 táto skutočnosť známa nebola.
O pozastavení poskytovania dotácií boli žiadatelia upovedomení.
Ku kontrole poskytnutých dotácií boli predložené doklady podľa čl.6 VZN č.5/2016, t.j.
žiadosť o poskytnutie dotácie, čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu, doklad o registrácii
organizácie žiadateľa na MV SR, kópia stanov, doklad o menovaní štatutárneho zástupcu
a zápisnica zo zasadnutia o jeho zvolení, potvrdenie o pridelení IČO alebo DIČO, doklad
o založení bankového účtu žiadateľa pre účely dotácií, potvrdenie žiadateľa o vyrovnaní
finančných vzťahov voči Daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,
kontrolný list, zmluva, platobný poukaz a vyúčtovanie.
V roku 2018, resp. prechodom z roku 2017, bolo na Miestnom úrade Bratislava-Nové
Mesto na Oddelení hospodárskom a finančnom evidovaných 42 žiadostí o poskytnutie
dotácií, ktorých spisové materiály - žiadosti o poskytnutie dotácií boli predložené kontrolnej
skupine na vykonanie kontroly.
Na základe žiadostí o dotácie, ktoré boli schválené v MZ MČ B-NM uznesením
č.23/07.5 boli podľa § 51 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, vyhotovené zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu MČ B-NM pre rok 2018.
Zmluvy uzatvorila MČ B-NM ako poskytovateľ v zastúpení starostu MČ B-NM so štatutárnymi
zástupcami príjemcov poskytnutých dotácií. Jednalo sa o :
1. Zmluva č.ÚEZ 222/2018 – Kominárka /občianske združenie/
- žiadosť o poskytnutie dotácie podaná dňa 17.10.2017 vo výške 4.500,00 € na realizáciu
projektu „Rodinné centrum Kominárka“ na prenájom priestorov a úhradu prevádzkových
nákladov za účelom usporiadania kurzov a vzdelávacích aktivít pre deti a dospelých a nákup
pomôcok na tieto účely.
- finančné zúčtovanie dotácie bolo dňa 22.08.2018 /doklad BA1 162/ :
- predložený doklad na prenájom nebytových priestorov určených na prevádzku RC
Kominárka na Kominárskej č.5 prenajímateľom VTR - Komunikačné systémy, spol. s.r.o. za
cenu 900,00 €/mesiac - doložená nájomná zmluva,
- doložený doklad o úhrade nájomného za mesiace január, február, marec, apríl, máj
a dodávateľské faktúry v celkovej hodnote 4.551,22 €.
2. Zmluva č.ÚEZ 372/2018 – Kominárka /občianske združenie/
- žiadosť o poskytnutie dotácie podaná dňa 17.10.2017 vo výške 4.500,00 € na realizáciu
projektu „Rodinné centrum Kominárka“, na prenájom priestorov a úhradu prevádzkových
nákladov za účelom usporiadania kurzov a vzdelávacích aktivít pre deti a dospelých a nákup
pomôcok na tieto účely.
- finančné zúčtovanie dotácie bolo dňa 18.12.2018 /doklad BA1 243/:
- predložený doklad na prenájom nebytových priestorov určených na prevádzku RC
Kominárka na Kominárskej č.5 prenajímateľom VTR – Komunikačné systému, spol. s.r.o. za
cenu 900,00 €/mesiac – doložená nájomná zmluva,
- doložený doklad o úhrade nájomného za mesiac jún, júl, august, september, október 2018
a dodávateľské faktúry v celkovej hodnote 4.681,62 €
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3. Zmluva č.ÚEZ 194/2018 – Rodinné centrum Kramárik
- žiadosť o poskytnutie dotácie podaná dňa 29.03.2018 vo výške 7.000,00 € na financovanie
aktivít činnosti rodinného centra v roku 2018 a nákladov spojených s prevádzkou,
- finančné zúčtovanie dotácie bolo dňa 11.07.2018 /doklad BA1 132/:
- doložený doklad na prenájom priestorov – nehnuteľnosť – rodinný dom s garážou na
Ambrovej č.9 za cenu 1.800,00 € /mesiac - doložená nájomná zmluva
- doložený doklad o úhrade nájomného za mesiace apríl, máj, jún, júl a dodávateľské faktúry
vystavené za upratovanie a nákup drogérie.
4. Zmluva č.ÚEZ 343/2018 – Rodinné centrum Kramárik
- žiadosť o poskytnutie dotácie podaná dňa 15.06.2018 vo výške 7.000,00 € na financovanie
aktivít činnosti rodinného centra v roku 2018 a nákladov spojených s prevádzkou,
- finančné zúčtovanie dotácie dňa 18.12.2018 /doklad BA1 243/:
- doložený doklad na prenájom priestorov – nehnuteľnosť – rodinný dom s garážou na
Ambrovej č.9 za cenu 1.800,00 €/ mesiac – doložená nájomná zmluva
- doložený doklad o úhrade nájomného za mesiac august, september, október, november
a dodávateľské faktúry vystavené za upratovanie priestorov RC.
5. Zmluva č.ÚEZ 178/2018 – Novomestský športový klub 1922 /občianske združenie/
- žiadosť o poskytnutie dotácie podaná dňa 21.03.2018 vo výške 7.500,00 € na
zabezpečenie športovej činnosti v roku 2018
- finančné zúčtovanie dotácie dňa 04.07.2018 /doklad BA1 128/:
- doložené dodávateľské faktúry súvisiace s prepravou na majstrovské zápasy a úhradách
poplatkov, nákupoch športových súprav, medailí, pohárov a zabezpečenie zdravotnej služby
Všetkým žiadateľom, ktorým MČ B-NM v roku 2018 neposkytla z rozpočtu MČ B-NM
dotácie boli zaslané listy o pozastavení poskytovania dotácií /vyššie uvedené/. Jednalo sa o :
1. OZ BUNKRE - Bunker nad Klepáčom
2. OZ BUNKRE - Delostrelecká kaverna na Kamzíku
Zachovanie kultúrnych hodnôt bunkrov ako formy kultúrnohistorického dedičstva,
organizovanie dobrovoľníckej činnosti za účelom rekonštrukcie a opráv bunkrov a ich
zachovania pre ďalšie generácie
3. OZ Charita Blumentál Bratislava
Pomoc rodinám v núdzi, neúplným rodinám, osamelým matkám formou nepeňažných
výpomocí organizovaním letného tábora pre deti s uprednostnením detí zo
znevýhodneného prostredia
4. OZ Klub kresťanov-Kramáre
Financovanie Projektu Krížovej cesty
5. OZ Jednota dôchodcov na Slovensku OO B III.
Aktivity pre aktívne starnutie seniorov, členov Jednoty dôchodcov
6. OZ Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto
Ukážky prvej pomoci na MŠ a ZŠ, rehabilitácie seniorov
7. OZ Únia vietnamských žien na Slovensku
Financovanie Projektu „Slovenčina pre Vietnamcov a vietnamčina pre deti“ /kurzy
vietnamčiny pre deti a dospelých na ZŠ Odborárska 2/
8. OZ Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3
Príspevok na rehabilitačné masáže v Bratislave a termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi
9. OZ Detská organizácia Bratislavský Fénix
Financovanie projektu „Farebne proti drogám“ – prevencia proti drogovej závislosti
10. OZ Bratislavský krajský kolkársky zväz
Prenájom kolkárne a zakúpenie cien pre športovcov, ktorí sa zúčastnia na
Majstrovstvách Bratislavy v kolkoch
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11. OZ Športový klub Sandberg
Športové podujatie na Kamzíku a príprava detí v krúžku orientačného behu ZŠ
Odborárska 2
12. OZ Slovenský živnostenský zväz
Zabezpečenie konferenčnej miestnosti a technického vybavenia miestnosti pre
organizáciu poradensko - konzultačných činností
13. OZ TOP liga
Financovanie projektu „Detská liga v malom futbale v MČ Bratislava Nové Mesto“
14. OZ VAGUS
Terénna práca s ľuďmi bez domova v Bratislave, poradenstvo a služby, sociálny kontakt
15. OZ Refelctangulo 361
Reprezentácia Bratislavy na medzinárodnom tanečnom podujatí Back To The Style
v talianskej Pise.
16. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť kráľovnej rodiny
Dofinancovanie rekonštrukcie osvetlenia kostola na Teplickej
17. Domov sv. Jána z Boha
Financovanie služieb pre ľudí bez domova, potraviny, hygienické potreby
18. OZ INTER Bratislava
Financovania akcie Inter Cup – mládežnícke športové turnaje, strava a pitný režim
19. OZ Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína Bratislava-Nové Mesto
Organizačno-technické zabezpečenie kultúrnej akcie „Deň novomesťanov vo
vinohradoch“
20. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Bratislavského kraja
Rozšírenie a skvalitnenie spolupráce so základnými školami v MČ B-NM
21. OZ Tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava
Financovanie tanečnej súťaže Majstrovstvá Slovenska 2018
22. Martin Šindler – Správa domov s.r.o.
Vykonávanie merania hluku v chránenom vonkajšom priestore na Tupého ulici počas
prevádzky rušňového depa
23. OZ STOPA Slovensko
Nákup materiálu potrebného na revitalizáciu a skrášľovanie verejných priestranstiev MČ
B-NM
24. OZ Bratislavský spolok nepočujúcich1930
Financovanie Sociálno-rehabilitačného projektu starostlivosti o nepočujúcich občanov
MČ B-NM na rok 2018
25. Depaul Slovensko, n.o.
Financovanie projektu „Dajme šancu chorým ľuďom bez domova“
26. VETERÁN KLUB TATRA 141
Financovanie projektu „Prvomájová Veterán Tatra rely Bratislava 2018“
27. Bratislavská arcidiecézna charita, c.o.
Napomáhanie aktívnemu prežívaniu života seniorov a ich angažovanie sa v kultúrnospoločenskom prostredí
28. OZ VESTIGIUM
Financovanie nákladov spojených s organizáciou podujatia pretekov Štefánik Trail –
horský beh
29. OZ Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Nové Mesto
Financovanie odborného školenia členov preventívnych protipožiarnych skupín DHZ,
preventívne protipožiarne prehliadky rodinných domov v mestskej časti Koliba
30. OZ Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Nové Mesto
Financovanie liečeno-relaxačného pobytu pre dobrovoľných hasičov požiarnoasistenčnej služby a ich rodinných príslušníkov, preventívne prehliadky
31. Nadácia Cvernovka
Tvorba knižničného fondu a realizácia celoročného kultúrno-vzdelávacieho programu pre
verejnosť
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32. STARZ – správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Zabezpečenie športovo-kultúrnych podujatí pri projekte využívania prázdninového času
žiakov základných škôl v MČ B-NM v Školak klube zdravia a pohybu MČ B-NM
33. Zarlen, s.r.o.
Financovanie organizačného zabezpečenia bežeckého festivalu pre širokú verejnosť –
Karpaty Run
34. Spolok nepočujúcich pedagógov SNEPEDA
Organizovanie semináru na tému Quo Vadis slovenský posunkový jazyk spojený so
slávnostným posedení pri príležitosti vzniku spolku
35. OZ ODYSEUS
Financovanie harm reduction programov spojených s výmenou injekčných striekačiek
a terénnej sociálnej práce
36. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, r.o.
Financovanie projektu „Umenie nás spája“ pre deti a mládež v predškolskom a školskom
veku a klientov SVI a DSS Sibírska.
37. Raná starostlivosť, n .o.
Podpora projektu „Knižky na rozvoj zraku detí“ – spolupráca s organizáciami, ktoré sa
podieľajú na podpore rodín s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.
38. Centrum hendikepovaných plavcov
Organizačné zabezpečenie Veľkej ceny Bratislavy – pretek Česko-slovenského pohára
v para plávaní
39. Volejbalový klub TAMI Bratislava
Organizačné zabezpečenie „Chlapčenského volejbalu v Bratislave“, príprava žiakov,
prenájom telocvične
Rok 2019
Finančné prostriedky na poskytnutie dotácií v roku 2019 boli v podprograme
Transfery všeobecnej povahy rozpočtované v objeme 78.000,00 €, úpravou rozpočtu
znížené na 71.360,00 € a skutočné čerpanie bolo vo výške 68.154,26 €, čím bolo dosiahnuté
plnenie na 95,5 %. MZ MČ B-NM schválilo dotácie na realizáciu projektov v sume
56.250,00 €. Na realizáciu ostatných projektov bolo použitých 11.904,26 €.
Dotačná komisia v roku 2019 zasadala 4 krát. Na svojom 1. zasadnutí dňa
18.02.2019 schválila Rokovací poriadok Dotačnej komisie MČ B-NM a schválila časový
harmonogram zasadnutí komisie. Na svojom 2. zasadnutí dňa 29.04.2019 prerokovala
18 žiadostí o dotácie, z ktorých odporučila MZ MČ B-NM 15 žiadostí schváliť a z ktorých
v 6 prípadoch navrhla upraviť výšku dotácie. Na svojom 3. zasadnutí dňa 11.06.2019
prerokovala 5 žiadostí o dotáciu, ktoré odporučila MZ MČ B-NM všetky schváliť, ale
v 3 prípadoch navrhla úpravu výšky dotácie. Na svojom 4. zasadnutí dňa 14.10.2019
prerokovala 4 žiadosti o dotácie, z ktorých odporučila MZ MČ B-NM všetky schváliť, ale
v 2 prípadoch navrhla úpravu výšky dotácie.
MZ MČ B-NM na svojom 5. zasadnutí, konanom dňa 07.05.2019, prerokovalo
4 žiadosti o dotáciu :
- Žiadosť o príspevok č.01/2019 OZ Kominárka - Rodinné centrum Kominárka - na projekt
“Rodinné centrum Kominárka”
Požadovaná výška dotácie : 12.000,00 €
Komisia odporučila MZ schváliť dotáciu vo výške 12.000,00 €.
MZ MČ B-NM uznesením č.05/09 schválilo dotáciu pre OZ Kominárka - Rodinné centrum
Kominárka vo výške 12.000,00 € - bez pripomienok
- Žiadosť o príspevok č.02/2019 - Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto
- na projekt “Prepravná služba SČK“
Požadovaná výška dotácie : 3.091,36 €
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Pozmeňujúci návrh : 1.550,00 €
Komisia odporučila MZ schváliť dotáciu vo výške 1.550,00 €.
MZ MČ B-NM uznesením č.05/10 schválilo dotáciu pre Slovenský červený kríž, územný
spolok Bratislava – mesto vo výške 1.550,00 € - bez pripomienok
- Žiadosť o príspevok č.08/2019 - OZ Centrum Krízovej pomoci - na projekt “Kultúrny festival
tanca a hudby”
Požadovaná výška dotácie : 5.000,00 €
Pozmeňujúci návrh : 0,00 €
Komisia neodporučila MZ schváliť dotáciu vo výške 5.000,00 €.
MZ MČ B-NM uznesením č.05/11 neschválilo dotáciu pre OZ Centrum Krízovej pomoci Kultúrny festival tanca a hudby - bez pripomienok
- Žiadosť o príspevok č.18/2019 - OZ Rodinné centrum Kramárik - na projekt “Rodinné
centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2019”
Požadovaná výška dotácie : 14.000,00€
Komisia odporučila MZ schváliť dotáciu vo výške 14.000,00 €.
MZ MČ B-NM uznesením č.05/12 schválilo dotáciu pre OZ Rodinné centrum Kramárik vo
výške 14.000.00 € - bez pripomienok.
MZ MČ B-NM na svojom 8. zasadnutí, konanom dňa 25.06.2019, prerokovalo
2 žiadosti o dotáciu :
- Žiadosť o príspevok č.20/2019 - Depaul Slovensko, n.o. - na projekt “Nádej pre chorých
ľudí bez domova“
Požadovaná výška dotácie : 5.000,00 €
Pozmeňujúci návrh : 3.000,00 €
Komisia odporučila MZ schváliť dotáciu vo výške 3.000,00 €
MZ MČ B-NM uznesením č.08/23 schválilo dotáciu pre Depaul Slovensko, n.o. vo výške
3.000,00 € - bez pripomienok
- Žiadosť o príspevok č.19/2019 - OZ Novomestský športový klub 1922 Bratislava - na
projekt “NMŠK 1922 Bratislava”
Požadovaná výška dotácie : 22.500,00 €
Pozmeňujúci návrh : 10.000,00 €
Komisia odporučila MZ schváliť dotáciu vo výške 10.000,00 €.
MZ MČ B-NM uznesením č.08/24 schválilo dotáciu pre OZ Novomestský športový klub 1922
Bratislava vo výške 22.500,00 € - bez pripomienok
MZ MČ B-NM na svojom 10. zasadnutí, konanom dňa 05.11.2019, prerokovalo
2 žiadosti o dotáciu :
- Žiadosť o príspevok č.26/2019 - OZ Slávia Ekonomická univerzita Bratislava - na projekt
“Európsky pohár vo volejbale žien Slávie Ekonomickej univerzity Bratislava”
Požadovaná výška dotácie : 3.350,00 €
Pozmeňujúci návrh : 200,00 €
Komisia odporučila MZ schváliť dotáciu vo výške 200,00 €
MZ MČ B-NM uznesením č.10/13 schválilo dotáciu pre OZ Slávia Ekonomická univerzita
Bratislava vo výške 200,00 € - bez pripomienok
- Žiadosť o príspevok č.27/2019 - Domov sv. Jána z Boha n.o.- na projekt “Finančná dotácia
na potraviny a hygienické potreby”
Požadovaná výška dotácie : 3.000,00 €
Komisia odporučila MZ schváliť dotáciu vo výške 3.000,00 €
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MZ MČ B-NM uznesením č.10/14 schválilo dotáciu pre Domov sv. Jána z Boha n.o. vo výške
3.000.00 € - bez pripomienok.
Všetkým žiadateľom, ktorým MČ B-NM v roku 2019 neposkytla z rozpočtu MČ B-NM
dotácie boli zaslané listy o neposkytnutí dotácie. Jednalo sa o :
1. Žiadosť o príspevok č.03/2019 - OZ Liga lanovka - na projekt “Plamienok - Ultra Lanovka
24H”
Požadovaná výška dotácie : 1.900,00 €
Pozmeňujúci návrh : 500,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 €
2. Žiadosť o príspevok č.04/2019 - OZ BUNKRE - na projekt “Revitalizácia veliteľskej
delostreleckej kaverny na Kamzíku”
Požadovaná výška dotácie : 1.990,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 1.990,00 €
3. Žiadosť o príspevok č.05/2019 - OZ BUNKRE - na projekt “Revitalizácia vojenského
bunkra na železnej studničke - Bunker nad Klepáčom”
Požadovaná výška dotácie : 1.990,00 €
Pozmeňujúci návrh : 0,00 €
Pozmeňujúci návrh neprešiel
Pozmeňujúci návrh : 500,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 €
4. Žiadosť o príspevok č.06/2019 - OZ Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 - na projekt
“Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov v roku 2019“
Požadovaná výška dotácie: 500,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 €
5. Žiadosť o príspevok č.07/2019 - OZ Jednota dôchodcov na Slovensku Okresná
organizácia Bratislava III - na projekt “Aktivity OO JDS pre aktívne starnutie seniorov NM,
členov OO JDS BA III 2019”
Požadovaná výška dotácie : 815,00 €
Pozmeňujúci návrh: 0,00 €
Pozmeňujúci návrh neprešiel
Pozmeňujúci návrh: 500,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 €
6. Žiadosť o príspevok č.09/2019 - OZ VAGUS - na projekt “Streetwork - terénna sociálna
práca s ľuďmi bez domova“
Požadovaná výška dotácie : 700,00 €
Pozmeňujúci návrh : 500,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 €
7. Žiadosť o príspevok č.10/2019 - VETERÁN KLUB TATRA 141 - na projekt “Prvomájová
Veterán Tatra rely Bratislava 2019“
Požadovaná výška dotácie : 2.000,00 €
Pozmeňujúci návrh : 0,00 €
Komisia neodporúča vyplatenie finančného príspevku
8. Žiadosť o príspevok č.11/2019 - OZ Detská organizácia Bratislavský fénix- na projekt
“Učíme sa pracovať s webinarom a workshopom”
Požadovaná výška dotácie : 710,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 710,00 €
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9. Žiadosť o príspevok č.12/2019 - OZ STOPA Slovensko - na projekt “Integrácia Nové
Mesto 2019“
Požadovaná výška dotácie : 1.790,00 €
Pozmeňujúci návrh : 500,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 €
10. Žiadosť o príspevok č.13/2019 - OZ Slávia vodné pólo menežment - na projekt “Športová
a klubová činnosť 2019“
Požadovaná výška dotácie : 1.990,00 €
Pozmeňujúci návrh : 0,00 €
V prípade opakovanej žiadosti komisia odporúča doplniť zoznam, koľko návštevníkov je
z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Komisia neodporúča vyplatenie finančného príspevku
11. Žiadosť o príspevok č.14/2019 - OZ Biely Kríž - na projekt “Zveľaďovanie a údržba
zelene na Bielom Kríži”
Požadovaná výška dotácie : 500,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 €
12. Žiadosť o príspevok č.15/2019 - OZ Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO3 - na
projekt “Aktívne starnutie zdravotne postihnutých občanov 2019“
Požadovaná výška dotácie : 800,00 €
Pozmeňujúci návrh : 500,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 €
13. Žiadosť o príspevok č.16/2019 - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný
výbor Bratislavského kraja - na projekt “Činnosť 65 - člennej ZO SZPB č.7, rozšírenie
a skvalitnenie spolupráce s 8 základnými školami v MČ BA - Nové Mesto”
Požadovaná výška dotácie : 1.676,00 €
Členovia Dotačnej komisie Mgr. Mikuš Vladimír, JUDr. Mikulec Richard, JUDr. Korček
Tomáš sú v konflikte záujmov, nakoľko sú členovia OZ ZO-SZPB č.7
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 1.676,00 €
14. Žiadosť o príspevok č.17/2019 - OZ Vnútroblok - na projekt “Voda pre Komunitnú
záhradu a vinicu Pionierska”
Požadovaná výška dotácie : 1.050,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 1.050,00 €
15. Žiadosť o príspevok č.21/2019 - cirkevná organizácia, Bratislavská arcidiecézna charita
(ďalej len BACH) - na projekt “PO STOPÁCH VEĽKOMORAVSKEJ RÍŠE”
Požadovaná výška dotácie : 450,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 450,00 €
16. Žiadosť o príspevok č.22/2019 - OZ Odyseus – na projekt “MČ Bratislava Nové Mesto
chráni zdravie obyvateľov a obyvateliek hlavného mesta Bratislava”
Požadovaná výška dotácie : 1.994,58 €
Pozmeňujúci návrh : 1.500,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 1.500,00 €
17. Žiadosť o príspevok č.23/2019 - Príspevková organizácia Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - na projekt “Letné
športové prázdniny”
Požadovaná výška dotácie : 500,00 €
Komisia odporúča vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 €
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18. Žiadosť o príspevok č.24/2019 OZ Slávia vodné pólo menežment - na projekt “Športová
a klubová činnosť 2019”
Požadovaná výška dotácie : 900,00 €
Pozmeňujúci návrh : 200,00 €
Komisia odporúča vyplatenie dotácie vo výške 200,00 €
19. Žiadosť o príspevok č.25/2019 - OZ Centrum hendikepovaných plavcov - na projekt
“X. Majstrovstvá SR 2019 v para plávaní“
Požadovaná výška dotácie : 2.000,00 €
Komisia odporúča vyplatenie dotácie vo výške 2.000,00 €
Kontrolou dokladov, súvisiacich s výkonom kontroly bolo preukázané, že v roku 2019
požiadalo o poskytnutie dotácie na realizáciu rôznych projektov 27 žiadateľov. V danom roku
bola dotácia z rozpočtu MČ BNM poskytnutá 23 právnickým osobám. Z uvedeného počtu
boli poskytnuté dotácie nad 2.000,00 € v 5 prípadoch, a to v objeme 51.500,00 €. Najvyššia
dotácia vo výške 22.500,00 € bola poskytnutá Novomestskému športovému klubu na
financovanie jeho aktivít počas roka 2019, najmä na náklady na prevádzkovanie a údržbu
klubu, prevádzkovanie a údržbu hracích plôch, na organizovanie majstrovských zápasov
a turnajov a iné výdavky spojené s touto činnosťou. Schválená dotácia bola žiadateľovi
poskytnutá v dvoch častiach po 11.250,00 € /do 31.07. a do 30.09/. Dotácia vo výške nad
10.000,00 € bola poskytnutá v danom roku ešte dvom subjektom, a to Rodinnému centru
Kominárka vo výške 12.000,00 € a Rodinnému centru Kramárik vo výške 14.000,00 € na
zabezpečenie ich činnosti a základného vybavenia centier. MČ B-NM ďalej poskytla finančné
prostriedky na podporu činnosti občianskych združení a organizácií, ktorých činnosť súvisí
s MČ B-NM..
V prípade, že nebol preukázaný právny nárok na poskytnutie dotácie podľa cit. VZN
č.5/2016 v znení dodatkov, žiadosť o dotáciu bola zamietnutá, o čom bol žiadateľ písomne
upovedomený.
V súvislosti s dodržiavaním zákonnosti poskytovania dotácií v súlade s VZN MČ
B-NM č.5/2016 v znení dodatkov, kontrolná skupina preverila spisovú dokumentáciu danej
oblasti za rok 2019, kde neboli zistené nedostatky a bolo preukázané nasledovné :
Jednotlivé spisy žiadateľov o dotáciu obsahovali doklady, požadované v zmysle cit.
VZN, t.j. žiadosť o poskytnutie dotácie na predpísanom tlačive za súčasného splnenia
daných podmienok, preukázané čestným vyhlásením, správu o výsledku administratívnej
finančnej kontroly za účelom posúdenia nároku na dotáciu, zmluvu o poskytnutie dotácie
a zúčtovanie dotácie.
Dotácie boli poskytnuté oprávneným subjektom na základe ich písomnej žiadosti na
predpísanom tlačive, vrátane požadovaných príloh. Všetky žiadosti o poskytnutie dotácie
boli vedené v evidencii s uvedením názvu žiadateľa, dátumu podania žiadosti a výšky
žiadanej dotácie. Bolo zistené, že všetky predmetné žiadosti boli prerokované v Dotačnej
komisii MZ MČ B-NM, ktorá sa riadila svojím Rokovacím poriadkom. V súlade s Čl.5 cit. VZN
Dotačná komisia predkladala svoje odporúčania k žiadostiam o pridelenie dotácie starostovi
MČ B-NM k rozhodnutiu /dotácie do 2.000,00 €/, resp. na rokovanie MZ MČ B-NM /dotácie
nad 2.000,00 €/.
Preverením stavu, týkajúceho sa uzatvárania zmlúv o poskytnutí dotácie bolo zistené,
že tieto boli medzi MČ B-NM a žiadateľom uzatvorené po schválení dotácie v MZ MČ B-NM,
resp. starostom MČ B-NM a boli zaregistrované v Ústrednej evidencii zmlúv MÚ MČ B-NM.
Predmetné zmluvy obsahovali požadované náležitosti v zmysle cit. VZN /najmä výšku a účel
poskytnutej dotácie, povinnosti v súvislosti so zúčtovaním dotácie, sankcie, zmluvné pokuty
v prípade nedodržania zmluvy a ostatné dohodnuté podmienky/. Pred uzatvorením zmluvy
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bol zabezpečený výkon základnej finančnej kontroly podľa zákona č.357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p..
K zmluve bol doložený aj platobný poukaz pre príjemcu finančných prostriedkov v zmluvne
poskytnutej sume.
Kontrolou, zameranou na dodržiavanie účelnosti pri poskytovaní dotácií bolo zistené,
že v danom roku boli finančné prostriedky poskytnuté na aktivity zohľadňujúce kritériá
podľa Čl.8 VZN MČ B-NM č.5/2016 v znení dodatkov, a to najmä v oblasti podpory športu
a telesnej kultúry, podpory sociálnej oblasti, humanitnej a charitatívnej činnosti a v oblasti
podpory rozvoja, šírenia miestnej kultúry, zachovanie kultúrneho dedičstva.

K bodu 2/
Vykonanou kontrolou stavu zúčtovania finančných dotácií poskytnutých z rozpočtu
MČ B-NM v súlade s Čl. 7 VZN č.5/2016 v znení dodatkov a s uzatvorenou zmluvou, bolo
zistené, že :
-

zúčtovanie bolo prijímateľom dotácie predložené na odd. hospodárske a finančné MÚ
B-NM písomne na predpísanom tlačive s uvedením podrobného popisu jednotlivých
položiek a s doložením účtovných dokladov /kópia objednávky, faktúry, dokladu
z registračnej pokladnice/ preukazujúce použitie poskytnutej dotácie na stanovený
účel,

-

k zúčtovaniu bola doložená Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly
vykonanej v zmysle zákona č.375/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení n.p.
za účelom kontroly predložených vyúčtovacích dokladov, pričom vykonaným
overovaním neboli zistené žiadne nedostatky.

-

zúčtovanie finančných dotácií bolo vykonané prijímateľom v zmysle Čl. 7 ods. 1/ cit.
VZN do 30 dní odo dňa použitia dotácie, resp. v termíne stanovenom v Zmluve,

-

všetky finančné prostriedky poskytnuté v roku 2019 boli použité a zúčtované v danom
kalendárnom roku.

V rámci kontroly preukazovania použitia poskytnutej dotácie bolo tiež zistené, že
poskytnuté finančné prostriedky boli použité výhradne na činnosť subjektu, pre ktorý boli
poukázané, že do vyúčtovania dotácií neboli zaradené aj doklady o úhrade vykonanej
v období pred poskytnutím dotácie a že jednotlivé faktúry boli vystavené na dotovaný
subjekt.
Kontrolou bolo ďalej preukázané, že v prípade nevyčerpania poskytnutej dotácie v plnej
výške, boli nepoužité finančné prostriedky v zmysle Čl.7 ods. 3/ cit. VZN a Čl. 2 ods. 4/
Zmluvy o poskytnutí dotácie vrátené na bankový účet poskytovateľa, a to bezodkladne,
najneskôr však do lehoty určenej na zúčtovanie dotácie /potvrdenie z banky o prijatí vrátenej
dotácie - platobný príkaz/. V roku 2019 boli na účet poskytovateľa vrátené nepoužité
finančné prostriedky v celkovej výške 1.271,74 € od štyroch subjektov /Slovenský Červený
kríž, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Vnútroblok, Šuňavcova 1 a Správa
telovýchovných a rekreačných zariadení/.
Záver:
Kontrolou dodržiavania platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ B-NM
neboli zistené nedostatky. Poverení pracovníci Oddelenia hospodárskeho a finančného pri
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preverovaní žiadostí a požadovaných dokladov postupovali v súlade s ustanoveniami
nariadenia MČ B-NM.
Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa zákona č.357/2015 Z.z.
a súvisiacich smerníc. Dotácie boli poskytnuté v súlade s uzatvorenými zmluvami,
rozhodnutiami a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Kontrolná skupina hodnotí stav v oblasti zúčtovania finančných dotácií poskytnutých
z rozpočtu MČ B-NM za postačujúci.
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