
  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

1) § 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby  v znení  
     neskorších predpisov 
2) napr. § 2 ods.3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách  a o zmene  Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
    predpisov  

 
 
 

Všeobecne záväzné  nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č.  /2010 
zo  14. septembra 2010 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona  Slovenskej národnej rady  č. 377/1990 Zb.  o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov , § 7 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  sa uznieslo na tomto  
všeobecne záväznom nariadení : 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie  upravuje : 
a)  účelové a časové určenie poskytovania dotácií  z rozpočtových prostriedkov mestskej  
     časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“)  právnickým osobám, ktorých  
     zakladateľom nie je mestská časť  a fyzickým osobám- podnikateľom,  ktoré majú sídlo 
     alebo trvalý pobyt na území Bratislavy  alebo ktoré pôsobia,   vykonávajú činnosť  na území 
     Bratislavy alebo poskytujú služby  v prospech obyvateľov mestskej časti (ďalej len 
    „žiadateľ“), 
b) podmienky poskytovania  dotácií  a spôsob ich vyúčtovania, 
c) zverejňovanie informácií o dotáciách.  
 

§ 2 
Účelové  určenie dotácií  

                                                                                               

      Mestská časť poskytne dotáciu  na podporu všeobecne prospešných služieb1), všeobecne 
      prospešných  alebo verejnoprospešných účelov2),  na podporu podnikania a na podporu  
      zamestnanosti  na území mestskej časti najmä na : 
 
      a)   poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

b) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
c) ochrana zdravia obyvateľstva, 
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
e) tvorba, rozvoj , ochrana, obnova  a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
f)   ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie  prírodných hodnôt.  
 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



 
 

§ 3 
Podmienky poskytovania dotácií 

 

(l)  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) v  rozpočte na   
      príslušný rozpočtový rok  určí celkovú výšku finančných prostriedkov  vyčlenenú na   
      poskytovanie dotácií do oblastí podľa  § 2  tohto všeobecne záväzného  nariadenia 
      do oblasti sociálnej,  školstva a športu, kultúry  a životného prostredia.    
  
(2) Finančné prostriedky poskytnuté ako dotácie   podliehajú  ročnému zúčtovaniu s rozpočtom  
      mestskej časti,  o poskytnutú výšku  nie je možné zvýšiť dlh mestskej časti . 
 
(3) Dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľom, ktorí majú záväzky voči mestskej časti,  
      záväzky voči hlavnému mestu SR, záväzky voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a voči 
      zdravotným poisťovniam. 
 
(4) Dotáciu nie je možné poskytnúť  politickým stranám a hnutiam.  
 
(5)  Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 
 

§ 4 
Žiadosť o poskytnutie dotácie 

 
(1)  Žiadosť o poskytnutie dotácie  (ďalej len „žiadosť“) sa podáva poštou alebo   
      do podateľne miestneho úradu  mestskej časti na príslušnom formulári, ktorý tvorí prílohu 
       tohto všeobecne záväzného nariadenia   v priebehu rozpočtového roka,  najneskôr  
       do 30. septembra  rozpočtového roka. 
 
 
(2) Centrálnu evidenciu žiadostí   o poskytnutie dotácie vedie finančné oddelenie  
       miestneho úradu  mestskej časti (ďalej len „finančné oddelenie“).  
  
(3)  Žiadosť o poskytnutie dotácie musí  obsahovať:  
 
      a) presnú identifikáciu žiadateľa (názov právnickej osoby, názov fyzickej osoby-podnikateľa 
          v súlade s  označením v príslušnom registri), 
      b) bankové spojenie a číslo účtu,  
      c) predmet žiadosti – účel, na ktorý sa žiada dotácia, stručnú charakteristiku akcie, projektu, 
          predpokladaný rozpočet výdavkov, miesto a čas  uskutočnenia akcie, projektu,  
      d) výšku požadovanej dotácie, 
      e) označenie spoluorganizátorov a výšku finančnej  spoluúčasti  na  akcii, resp. projekte,  
      f)  vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mestskej časti v prípade  poskytnutia dotácie, 
      g) písomné prehlásenie žiadateľa, že nemá žiadne nevyrovnané záväzky voči mestskej časti, 
          záväzky voči hlavnému mestu SR, voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni ani voči 
          zdravotným poisťovniam. 
 
(4)  Kontrolu úplnosti  všetkých podaných žiadostí  podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia 



       vykonáva finančné oddelenie. 
        Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti,  bezodkladne vráti žiadateľovi najneskôr  
        do 10 dní na doplnenie. 
        Vrátením žiadosti nezaniká žiadateľovi právo  podať žiadosť opakovane. 
 
(5)  Prijaté žiadosti odstúpi  finančné oddelenie  na prerokovanie  vecne príslušnej komisii 
        miestneho zastupiteľstva,  ktorá  odporučí miestnemu zastupiteľstvu,  ktorým žiadateľom,  
        na aký presne vymedzený účel, akciu, projekt  a v akej výške  poskytnutie dotácie 
        schváliť.Vecne príslušná komisia súčasne odporučí  spôsob  propagácie mestskej časti  
        žiadateľom. 
        Spracovateľom návrhov  na poskytnutie dotácií pre miestne zastupiteľstvo je finančné  
        oddelenie. 
        Pôvodne:  
 5)  Prijaté žiadosti odstúpi  finančné oddelenie  na prerokovanie  vecne príslušnej komisii 
        miestneho zastupiteľstva,  ktorá  odporučí miestnemu zastupiteľstvu,  ktorým  
       žiadateľom, na aký presne vymedzený účel, akciu, projekt  a v akej výške  môže 
        poskytnutie dotácie  schváliť. 
        Spracovateľom návrhov  na poskytnutie dotácií pre miestne zastupiteľstvo je finančné  
        oddelenie. 
        
         
  (6)  Finančné oddelenie  vyzve úspešného žiadateľa   k podpísaniu zmluvy  o poskytnutí 
       dotácie  do 20 dní od  rokovania miestneho zastupiteľstva, na ktorom bolo  o poskytnutí 
       dotácie rozhodnuté. Návrh zmluvy je prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
        Pôvodne :  
(6)  Finančné oddelenie  vyzve úspešného žiadateľa   k podpísaniu zmluvy  o poskytnutí 
       dotácie  do 10 dní od rokovania miestneho zastupiteľstva, na ktorom bolo  o poskytnutí 
       dotácie rozhodnuté. Návrh zmluvy je prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
 
 
 (7)  O výsledku rozhodnutia  miestneho zastupiteľstva o poskytnutí dotácie  vyrozumie  
        ostatných  žiadateľov finančné oddelenie  do 30 dní  od rokovania miestneho 
        zastupiteľstva. 
. 

§ 5 
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií 

 
(1)   Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia  podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia  
        je povinný : 
 
      a)  vyúčtovať dotáciu do 30 dní po ukončení jednorázovej akcie, najneskôr však do  
           15. decembra  rozpočtového roka v ktorom bola dotácia poskytnutá   na príslušnom 
           formulári, ktorý tvorí prílohu  tohto  všeobecne  záväzného nariadenia,  
      b)  predložiť kópie účtovných dokladov  s prílohami k účtovným dokladom o čerpaní  
           poskytnutých finančných prostriedkov finančnému oddeleniu,  
      c)  nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť  na  účet mestskej časti (uvedený v zmluve  
           o poskytnutí dotácie)  do  15. decembra rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia  
           poskytnutá. 



  
         Pôvodne: 
       a)  vyúčtovať dotáciu do 30 dní po ukončení jednorázovej akcie, najneskôr však do  
           15.januára nasledujúceho roka na príslušnom formulári, ktorý tvorí prílohu  tohto 
           všeobecne  záväzného nariadenia,  
      b)  predložiť kópie účtovných dokladov  s prílohami k účtovným dokladom o čerpaní  
           poskytnutých finančných prostriedkov finančnému oddeleniu,  
      c)  nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť  na  účet mestskej časti (uvedený v zmluve  
           o poskytnutí dotácie)  do  31. decembra rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia  
           poskytnutá.  
 (2)  Vyúčtovanie dotácií   predloží finančné oddelenie  vecne príslušným  komisiám, 
        ktoré poskytnutie dotácií odporučili, do 15 dní  po vyúčtovaní  jednorázových akcií, 
        najneskôr  do 16. decembra rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.      
 .      Pôvodne :  
   2)  Informáciu o vyúčtovaní dotácie,  spolu s kópiami  účtovných dokladov  predloží 
        Finančné oddelenie  vecne príslušným  komisiám,  ktoré poskytnutie dotácií odporučili 
        do 15 dní  po vyúčtovaní  jednorázových akcií, najneskôr  do 31. januára  nasledujúceho 
        roka.    
         
(3)  Vecne príslušná komisia vráti  vyúčtovanie  spolu s vyjadrením k oprávnenosti  použitia 
       poskytnutej dotácie finančnému oddeleniu  najneskôr  do 31. decembra rozpočtového  
       roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá    
        
       Pôvodný  
(3)   V prípade porušenia dohodnutých zmluvných podmienok je žiadateľ povinný  
        bezodkladne  vrátiť mestskej časti poskytnutú dotáciu  v celej schválenej výške a naraz. 
        sa vypúšťa.    
       

§ 6 
Zverejňovanie informácií o dotáciách 

 
(1)  Na úradnej tabuli a  webovej stránke mestskej časti sa zverejní   výška finančných  
       prostriedkov  schválených  na poskytovanie dotácií podľa  § 3 ods. 1   
       do 10 dní  od schválenia rozpočtu mestskej časti na  príslušný rozpočtový rok.  
 
(2)   Na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej  časti sa pravidelne  zverejňujú  údaje : 
        a) zoznam  žiadateľov o poskytnutie dotácií podľa jednotlivých oblastí   
        b) presne vymedzený účel, akcia, projekt, na ktorý žiadateľ požiadal o dotáciu,  
        c) výška požadovanej dotácie,  
        d) zoznam úspešných žiadateľov  spolu s výškou schválenej dotácie  
 
 
        Pôvodne :  
(2)   Na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej  časti sa pravidelne  zverejňujú  údaje : 
        a) zoznam  žiadateľov o poskytnutie dotácií podľa jednotlivých oblastí   
        b) presne vymedzený účel, akcia, projekt, na ktorý žiadateľ požiadal o dotáciu,  
        c) výška požadovanej dotácie,  
        d) výška dotácie schválenej miestnym zastupiteľstvom. 
 



  
3)   Informácie podľa  odseku 2 písm. d) sa zverenia  do 5 dní  od podpísania  príslušného 
      uznesenia  miestneho zastupiteľstva. 
 
      Pôvodne :  
3)   Informácie podľa  odseku 2 sa zverenia  do 5 dní  od podpísania  príslušného uznesenia  
      miestneho zastupiteľstva. 
 
 
     
   

 
§ 7 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. 
marca 2009 o poskytovaní  dotácií  z rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

§ 8 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne  záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  l. januára 2011. 
 
 
 
                                                                     Ing. arch.Andrej Petrek  
                                                                     starosta mestskej časti  
                                                                     Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZMLUVA č. ../.... /0212 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
Poskytovateľ: 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava 
IČO: 603 147 
Bankové spojenie: VÚB Bratislava 
                               č.ú. 1526-012/0200 
zastúpená Ing. arch. Andrejom Petrekom – starostom 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a 
 
Príjemca: 
IČO :     
Bankové spojenie :  
(ďalej len „príjemca“) 
 
uzatvorili túto zmluvu: 
 

Čl. l 
Predmet zmluvy 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením mestskej časti č………………………………….       o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo na svojom zasadnutí dňa ................ 
uznesením č..............poskytnutie dotácie príjemcovi z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok ..........  
 
vo výške .................. slovom ..................... ……………………….eur. 
 
 
na : (realizáciu, podporu, organizovanie, zabezpečenie  a pod.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          Čl. II 
   Povinnosti poskytovateľa 

 
Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať dotáciu v zmysle čl. I. zmluvy na účet príjemcu v  do 5 dní 
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
 
                                                                       Čl. III 
                                                          Povinnosti príjemcu  
 
1)   Príjemca  je povinný   použiť poskytnutú dotáciu výlučne  v zmysle čl. I. tejto  zmluvy 
      do ……………………..  najneskôr do  ………………… 
 
2)   Príjemca je povinný  čerpať  poskytnutú dotáciu v súlade  so zákonom   431/2002 Z.z.  
      o účtovníctve  v znení neskorších predpisov. 
 
3)   Príjemca je povinný  prispievateľovi umožniť  vykonanie kontroly použitia   poskyt- 
      nutých prostriedkov  v jeho sídle na základe jeho účtovnej evidencie  do piatich rokov  
      po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. 
  
4)   Príjemca  sa zaväzuje  prezentovať   poskytovateľa   formou : ……………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                       Čl. IV. 

Vyúčtovanie dotácie 
 

1) Príjemca  dotácie predloží písomné vyúčtovanie poskytnutej  dotácie  do 30 dní po skončení  
    jednorázovej akcie, najneskôr však do 15. decembra rozpočtového  roka, na príslušnom 
    formulári, ktorý  tvorí prílohu tejto zmluvy  spolu s kópiami účtovných dokladov o čerpaní 
    poskytnutých    finančných prostriedkoch. 
   Pôvodne :  

  
1) Príjemca  dotácie predloží písomné vyúčtovanie poskytnutej  dotácie  do 30 dní po skončení  
    jednorázovej akcie, najneskôr však do15. januára  nasledujúceho   roka, na príslušnom 
    formulári, ktorý  tvorí prílohu tejto zmluvy  spolu s kópiami účtovných dokladov o čerpaní 
    poskytnutých    finančných prostriedkoch. 
 
2) Príjemca je povinný  vrátiť mestskej časti zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov 
    do 15. decembra  rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.        

 
     Pôvodne :  
2) Príjemca je povinný  vrátiť mestskej časti zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov 
    do 31. decembra  rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.        

 
 
 

 
 



Čl. V 
Sankcie 

 
 

 Príjemca je povinný   zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z celkovej sumy poskytnutej 
 dotácie  za každý deň omeškania, ak  v určenom termíne nevyúčtuje  poskytnuté finančné  
 prostriedky,  alebo  zo sumy, ktorú má povinnosť ako nepoužitú , poskytovatelovi vrátiť.  
 
 
 
 
 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch,  po jednom pre každú zmluvnú stranu.  
 
2) Zmluvu je možné meniť len dodatkami po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných  
    strán. 
 
3) Zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.   
 
 
 
 
Bratislava, dňa ...........................................           Bratislava, dňa .......................................... 
 
 
           .....................................                                               .......................................... 
                  Príjemca                                                                           Poskytovateľ 
 

 
 
 
 
 
 


