Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
č.1/2005
zo dňa 17. 5. 2005
o poskytovaní dotácií
Úplné znenie
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka sa podľa ustanovení § 4
ods. 3 písm. a) a § 6 ods.1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) a b) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Čl. 48 ods. 2 Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa § 5 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 2 a 4 zákona Č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne zavazné nariadenie o poskytovaní dotácií ("ďalej len VZN") stanovuje
podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava -Dúbravka (ďalej len
"mestská časť") právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mestská časť a iným
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, len ak je to v prospech mestskej
časti ajej obyvateľov (ďalej len "žiadatel"') za predpokladu, že mestská časť má na tento účel
vo svojom rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené prostriedky.
Dotácie nemožno poskytovať fyzickým osobám - nepodnikateľom.

§2
Účel poskytovania

dotácií

1/ Mestská časť môže poskytnúť dotáciu z rozpočtu mestskej časti právnickým
ktorých zakladateľom je mestská časť na:
a) konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme,
b) v prospech rozvoja územia mestskej časti,
c) na obnovu a údržbu bytového fondu vo vlastníctve obce.

osobám,

2/ Mestská časť môže poskytnúť dotáciu z rozpočtu mestskej časti iným právnickým osobám
ne zriadeným mestskou časťou a fyzickým osobám - nepodnikatel'om, ktorí majú sídlo alebo
pobyt na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu všeobecne
prospešných
služieblJ
alebo verejnoprospešných
účelov, na podporu
podnikania
a zamestnanosti.
3/ Dotácie môžu byť poskytnuté na:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

§ 2 ods.2 zákona Č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení zákona Č. 35/2002 Z. z.
II
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

ochrana ľudských práv a základných slobôd,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti,
zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

41 Verejnoprospešným účelom 12 sa rozumie:
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, vzdelávania, telovýchovy,
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli vohrozenÍ života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.

51 Mestská časť môže poskytnúť návratnú a nenávratnú dotáciu.

§3
Podmienky pre poskytovanie dotácie
II Poskytnutie dotácie podľa tohto VZN nesmie zvýšiť dlh mestskej časti na konci
rozpočtového roka a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti. Konkrétne
akcie, úlohy a účelové použitie podľa § 2 ods.l, 2 sa schvaľuje v rámci rozpočtu mestskej
časti na príslušný rozpočtový rok za podmienok stanovených týmto VZN.
21 Dotácia sa poskytuje z rozpočtu mestskej časti na základe písomnej žiadosti právnickej
osoby alebo podnikateľa so sídlom na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

31 Písomná žiadosť právnickej alebo fyzickej osoby - podnikateľa obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
ch)

názov (meno a priezvisko), sídlo (adresa trvalého pobytu) žiadateľa, IČO,
meno štatutárneho zástupcu žiadatel'a,
bankové spojenie (názov banky a číslo účtu),
výpis z obchodného registra, živnostenský list, resp. iné oprávnenie na podnikanie
podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) Obchodného zákonníka,
u inej právnickej osoby ako podnikateľa písomnú zmluvu alebo zakladaciu resp. inú
listinu preukazujúcu zriadenie právnickej osoby a doklad o zápise do zákonom
stanoveného registra podľa § 19 ods. l a 2 Občianskeho zákonníka v prípade, ak
právnická osoba nevznikla zo zákona, nie staršie ako 3 mesiace,
charakteristiku účelu, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
predpokladaný prínos pre mestskú časť,
súhlas žiadateľa so spracovaním jeho identifikačných údajov, 31
dátum, pečiatku a podpis oprávneného zástupcu.

§ 2 ods.3 zák.č.34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v platnom
znení,
3/ § 3 zák. Č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov

21
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4/ K žiadosti o poskytnutie návratnej dotácie treba priložiť najmä tieto prílohy:
a) výpis z účtu na preukázanie prostriedkov na účte žiadateľa, najmenej 25 % z ceny
diela na účel ktorého sa dotácia poskytuje,
b) návrh na zabezpečenie záväzku,
c) v prípade podnikateľského zámeru, odborný ekonomický predpoklad návratnosti
požadovanej dotácie,
d) výšku požadovanej dotácie a predpokladané náklady na účel použitia, termín
vrátenia.
5/ Mestská časť eviduje žiadosti podľa dátumu ich doručenia. Dotácia sa poskytuje
jednorázovo, na jej poskytnutie z prostriedkov rozpočtu mestskej časti nie je právny nárok.
6/ Výška dotácie sa posúdi individuálne v príslušných komisiách s ohľadom na finančné
možnosti mestskej časti.
7/ Žiadate l' o poskytnutie dotácie predloží žiadosť Miestnemu úradu Bratislava - Dúbravka
podľa ustanovení § 3 tohto VZN.

§4
Rozhodovanie o poskytnutí dotácie
1/ O poskytnutí dotácie rozhoduje starosta do výšky 50 000,- Sk a miestne zastupiteľstvo nad
50 000,- Sk, podľa doručených žiadostí až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte
mestskej časti na príslušný rozpočtový rok a druh podpory.
2/ Na rozhodovanie sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.
3/ Ak sa dotácia neposkytne, oznámi to mestská časť žiadateľovi písomne do 30 dní odo dňa
rozhodnutia o neposkytnutí dotácie.
4/ Po schválení poskytnutia dotácie miestnym zastupiteľstvom žiadateľovi uzavrie mestská
časť so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. K podstatným náležitostiam
zmluvy o poskytnutí návratnej dotácie patria aj:
a) účel poskytnutia,
b)

doba splatnosti do 5 rokov,

c)

začiatok splácania - mesiac nasledujúci po prevedení finančných prostriedkov na
účet žiadateľa,
d) uznanie záväzku.
5/ V písomnej dohode sa môžu dohodnúť zmluvné pokuty ak:
a) žiadateľ použil dotáciu na iný účel ako bola poskytnutá, je povinný poskytnutú
dotáciu vrátiť a zaplatiť z neoprávnene použitej sumy zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % za každý deň omeškania od jej poskytnutia až do vrátenia, najviac do výšky
dvojnásobku dlžnej sumy a najmenej 1 000,- Sk,
b) žiadateľ, ktorý nedodržal termín splatnosti podľa dohody je povinný zaplatiť zmluvnú
pokutu 0,05 % denne z dlžnej sumy od splatnosti do jej pripísania na účet mestskej
časti v banke.
6/ Použitie dotácie na iný účel sa považuje za závažné porušenie dohody a tohto VZN.
7/ Ak žiadateľ nepoužije poskytnutú dotáciu alebo jej časť na uvedený účel, je povinný ju
vrátiť mestskej časti.

81 Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti. Doklady
pre konečné zúčtovanie je potrebné predložiť do 30 dní po skončení akcie, na ktorú bola
dotácia poskytnutá, najneskôr do 15. 12. príslušného roka.

§5
11 Starosta mestskej časti môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie v zmysle § 4 ods. 5 tohto VZN pokutu vo výške 200 000,- Sk.
21 Pokuta je prijmom mestskej časti.

§6
Záverečné ustanovenia
II Mestská časť má prostredníctvom miestneho úradu právo kontroly účelnosti poskytnutých
dotácií.
21 Ustanovenia osobitných právnych predpisov o spôsobe
poskytnutými podľa tohto VZN nie sú týmto VZN dotknuté.

nakladania

s prostriedkami

31 Toto VZN nadobúda platnosť dňa 17. 5. 2005 a účinnosť dňa 14. 6. 2005 (15 dňom od
jeho zverejnenia na úradnej tabuli).
41 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka uznesením Č. 377 bod 3 zo
dňa 8.2.2005 zrušilo VZN Mestskej časti Bratislava - Dúbravka Č. 2/2003 zo dňa 9. 12.2003
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí.

51 Dodatok

Č.

1/2006 zo dňa 28.3.2006

nadobúda účinnosť dňa 15. 4. 2006.

Ing. Peter Polák
starosta

