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Kód uzn.:    1.2. 
6.1.2. 

 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 

schvaľuje 
 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. .../2012 o poskytovaní 
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
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Dôvodová správa 
 
A. Všeobecná časť 
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky (ďalej len 
„nariadenie“) o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy má nahradiť nariadenie č. 5/1994 zo dňa 7. októbra 
1994 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
Dôvodmi vypracovania nového nariadenia sú: 

1. Závery kontroly, vykonanej útvarom mestského kontrolóra v dňoch 24.05. - 14.06.2012 
na oddelení kultúry, školstva a športu (OKŠaŠ) dvoch grantových programov – ARS 
BRATISLAVENSIS (programu na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave 
a aktivít propagujúcich Bratislavu v SR i v zahraničí) a Programu primárnej prevencie 
proti drogám a podpory voľného času detí a mládeže Bratislavy. Zo záverov vyplynulo 
opatrenie riaditeľky magistrátu zo dňa 19.06.2012, ktorým bolo novelizovať VZN č. 
5/1994 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy v termíne do 31.12.2012.  

2. Veľké množstvo úprav a pripomienok 9 dotknutých súčinných oddelení magistrátu pri 
vypracovaní novely nariadenia v prípravnej fáze novelizácie VZN č. 5/1994 (súčinnými 
oddeleniami boli: kancelária primátora, námestníčky primátora, útvar mestského 
kontrolóra, finančné oddelenie, oddelenie tvorby finančných zdrojov, oddelenie 
sociálnych vecí, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu a oddelenie marketingu a 
vzťahov s verejnosťou). 

3. Celková neaktuálnosť znenia VZN č. 5/1994 v jeho pôvodnej podobe a po ňom vznik 
dvoch nových grantových programov, ktoré sa riadia nevyhovujúcimi ustanoveniami 
VZN č. 5/1994. 

4. Zosúladenie termínov podávania žiadostí jednotlivých grantových kôl s potrebami 
realizácie projektov (projekty, realizujúce sa od januára do marca každého roka boli 
z podávania žiadostí vylúčené). 

5. Zosúladenie nariadenia so zmenenou legislatívou a štátnou menou (Euro). 
 
 Vzhľadom na internú povahu materiálu neboli požiadaní o stanovisko k nariadeniu 
starostovia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy. 

V súlade s § 3 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej iba „pravidlá“) 
oddelenie kultúry, školstva a športu oslovilo 30 oddelení a útvarov magistrátu so žiadosťou o 
stanovisko k návrhu nariadenia. Dve oddelenia doručili písomné pripomienky, ktoré boli 
akceptované, 13 oddelení v stanovisku nemalo žiadne pripomienky, ostatné nevyjadrením 
neuplatnili žiadne pripomienky. 

Podľa pravidiel bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke 
hlavného mesta od 12.11.2012 do 07.12.2012. Pripomienkové konanie fyzických 
a právnických osôb bolo určené do 21.11.2012.  
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Materiál bol prerokovaný v 4 komisiách (uznesenia v prílohe), ktoré ho bez 
pripomienok schválili a odporučili na schválenie na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
13.12.2012.  
 
 
B. Osobitná časť 
 
K § 1: 
Vymedzuje úvodné zákonné ustanovenia pre poskytovanie dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu hlavného mesta a cieľové skupiny podpory dotáciami. Za služby 
obyvateľom považujeme podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a prezentáciu 
hlavného mesta v iných mestách na Slovensku i v zahraničí. 
K § 2: 
Vymedzuje zákonný účel poskytovania dotácií aj na podporu voľnočasových a vzdelávacích 
aktivít detí a mládeže, na podporu projektov v oblasti športu, kultúry a projektov pre 
zdravotne oslabených a handicapovaných, ktoré organizujú občianske združenia a neziskové 
organizácie. 
 
K § 3: 
Vymedzuje podmienky, postup podania žiadosti a kompetencie mestského zastupiteľstva 
a primátora  k poskytnutiu dotácie. 
 
K § 4: 
Definuje poskytovanie dotácií v grantových programoch hlavného mesta. 
 
K § 5: 
Definuje podmienky k zúčtovaniu dotácií. 
 
K § 6: 
Upozorňuje na možnosť udelenia sankcií podľa zákona za porušenie finančnej disciplíny.
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Vyhodnotenie pripomienkového konania 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 Priebeh pripomienkového konania návrhu všeobecne záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií 
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „nariadenie“) sa realizoval podľa 
Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a príkazu 
riaditeľa magistrátu č. 2/2012. 
 Nariadenie nebolo predmetom pripomienkového konania mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu, že 
vecný obsah je internej povahy. (Skrátené pripomienkové konanie bolo schválené operatívnou poradou primátora dňa 17.09.2012). 
 V rámci pripomienkového konania bolo oslovených 30 oddelení a útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o 
stanovisko k návrhu nariadenia. Dve oddelenia doručili pripomienky legislatívno-právneho charakteru, ktoré boli akceptované a zapracované do 
textu nariadenia pred jeho predložením na rokovanie do komisií a do mestskej rady. 12 oddelení v stanovisku nemalo žiadne pripomienky, 
ostatné nevyjadrením neuplatnili žiadne pripomienky. 
 Do určeného termínu, 10 dňovej lehoty verejného pripomienkovania fyzických a právnických osôb, do 21.11.2012, neprišli žiadne 
pripomienky. 
 

P. č. 

Útvar magistrátu 
komisia MsZ, 

fyzická osoba alebo 
právnická osoba 

Ustanovenie Pripomienka 
Stanovisko 

spracovateľa 

1. Oddelenie 
legislatívno- 
právne 

§ 1 ods. 1 Navrhujú vypustiť slová: 
 „alebo podporujú aktivity propagujúce hlavné mesto v Slovenskej republike a v 
zahraničí“, nakoľko navrhované znenie by bolo nad rámec zákona. Ustanovenie § 1 
ods. 1 návrhu nariadenia vychádza z § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, podľa ktorého právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - 
podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré 
pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom 
obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne 
záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. 
Právnickým osobám alebo fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí podporujú 
aktivity propagujúce hlavné mesto v Slovenskej republike alebo v zahraničí je možné 
poskytnúť dotáciu za predpokladu, že majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 

Akceptuje sa 
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P. č. 

Útvar magistrátu 
komisia MsZ, 

fyzická osoba alebo 
právnická osoba 

Ustanovenie Pripomienka 
Stanovisko 

spracovateľa 

hlavného mesta alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo 
poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta. Propagácia hlavného mesta je podľa 
nášho názoru všeobecne prospešnou službou podľa § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 
213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z. 
 

2. Oddelenie finančné §1 ods. 2 
 
 
 
§5 ods. 3 a 4 

Trvajú  na vyškrtnutí. 
Pokiaľ sa týka poskytnutia dotácií fyzickým osobám, zákon č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, 
umožňuje poskytnúť dotáciu fyzickej osobe - len podnikateľovi. 
Slovo „10“ nahradiť slovom „5“ 

Akceptuje sa 
 
 
 
Akceptuje sa 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2013, 
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí 

z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(NÁVRH) 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„zastupiteľstvo“) podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z., § 11 ods. 5 písm. c) a d) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
611/2005 Z. z. sa uznieslo:  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 
poskytovania dotácií z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„hlavné mesto“) právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickej osobe – 
podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktoré 
pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta alebo poskytujú služby obyvateľom 
hlavného mesta. (ďalej len „žiadateľ“). 

(2) Hlavné mesto môže poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu 
právnickej osobe, ktorej je zakladateľom. Na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci sa 
primerane použijú ustanovenia § 3 a 6. 

(3) Hlavné mesto môže poskytnúť dotáciu a návratnú finančnú výpomoc 1) za 
predpokladu, že má na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné 
prostriedky. 

(4) Na poskytnutie dotácie a návratnej finančnej výpomoci nie je právny nárok. 

(5) Poskytnutie dotácie a návratnej finančnej výpomoci nesmie zvyšovať dlh hlavného 
mesta. 

§ 2 
Účel poskytovania dotácií 

(1) Hlavné mesto môže poskytnúť dotáciu žiadateľovi len na podporu 

a) všeobecne prospešných služieb,2) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných 
účelov,3) 

                                                           
1 ) § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2007 Z. z. 

2 ) § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z. 
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b) podnikania a zamestnanosti. 

(2) Hlavné mesto môže poskytnúť dotáciu na podporu voľnočasových a vzdelávacích 
aktivít detí a mládeže, obyvateľov hlavného mesta v športových, kultúrnych a sociálnych 
projektoch aj prostredníctvom grantových programov hlavného mesta. 
 

§ 3 
Podmienky poskytovania dotácií  

(1) Hlavné mesto poskytne žiadateľovi dotáciu na základe písomnej žiadosti. 

(2) Písomná žiadosť musí obsahovať: 

a) obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,  

b) právnu formu žiadateľa, 

c) IČO, 

d) bankové spojenie a číslo účtu,  

e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a kontakt na štatutárneho zástupcu žiadateľa, vrátane 
dokladov preukazujúcich oprávnenie konať za žiadateľa, 

f) názov projektu, termín a miesto konania, 

g) stručnú charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru, prípadne pripravovanej 
aktivity, 

h) štruktúrovaný rozpočet predpokladaných nákladov na realizáciu celého projektu 
a zdroje jeho zabezpečenia, 

i) výšku požadovanej dotácie, 

j) účel použitia, cieľovú skupinu projektu a zdôvodnenie žiadosti,  

k) predpokladané výstupy a prínos projektu pre hlavné mesto, 

l) informáciu o doterajšej činnosti a výsledkoch hospodárenia žiadateľa za 
predchádzajúci rok,  

m) v prípade podnikateľského subjektu doklad o spôsobe vzniku (živnostenský list, zápis 
v obchodnom registri), 

n) čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti nie je v konkurze, resp. 
nebolo začaté konkurzné ani vyrovnávacie konanie, nebol voči nemu podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok majetku a nie je 
v likvidácii,  

o) podpis oprávnenej osoby.  

(3) Žiadateľ doručí žiadosť hlavnému mestu v termínoch do 31. januára, 31. marca, 
30.júna a 30. septembra príslušného roka. 

(4) Primátor môže v odôvodnených prípadoch určiť iný termín predloženia žiadosti 
o dotáciu. 
                                                                                                                                                                                     
3 ) § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 
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(5) O poskytnutí dotácie nad 3 320 eur po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných 
komisiách mestského zastupiteľstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

(6) O poskytnutí dotácie do 3 320 eur po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných 
komisiách mestského zastupiteľstva rozhoduje primátor. 
 

§ 4 
Grantové programy hlavného mesta 

(1) Hlavné mesto môže vyhlásiť účel poskytnutia dotácie na príslušný kalendárny rok 
a vybrať žiadateľa verejnou súťažou. 

(2) O poskytnutí dotácie pre grantové programy hlavného mesta podľa § 2 ods. 2 
rozhoduje primátor na základe prerokovania a odporúčania grantových komisií. 

(3) Členov grantových komisií vymenúva primátor. 

(4) Podmienky poskytovania dotácií v každom grantovom programe hlavného mesta 
sú určené interným vykonávacím predpisom schváleným primátorom (ďalej len „štatút“). 

(5) Štatút obsahuje názov grantového programu hlavného mesta, gestorské oddelenie 
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, špecifikáciu účelu podľa § 2 ods. 
2, cieľové skupiny, oprávnené aktivity podpory, postup pri predkladaní žiadosti, oprávnené 
nákladové položky, formulár žiadosti, počet a zloženie členov grantovej komisie, kritériá 
hodnotenia predkladaných projektov a iné špecifické podmienky grantového programu. 
 

§ 5 
Zúčtovanie poskytnutých dotácií  

(1) Po rozhodnutí o poskytnutí dotácie uzavrie hlavné mesto so žiadateľom zmluvu, 
v ktorej musí byť uvedená výška dotácie, účel a podmienky použitia dotácie,  spôsob a termín 
vyúčtovania dotácie a záväzok vrátiť dotáciu v prípade porušenia podmienok poskytnutia 
dotácie zo strany žiadateľa.  

(2) Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a efektívne, 
na schválený účel a v rámci rozpočtového obdobia, najneskôr do 31. decembra príslušného 
kalendárneho roka. 

(3) Prijímateľ dotácie vykoná vyúčtovanie poskytnutej dotácie po jej čerpaní s 
rozpočtom hlavného mesta bezodkladne, najneskôr však do 5. januára nasledujúceho 
kalendárneho roka.  

(4) Prijímateľ dotácie grantového programu vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie na 
grantový program do 60 dní po ukončení projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, 
najneskôr však do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

(5) Súčasťou zúčtovania je písomná správa o vyhodnotení projektu a splnení účelu 
dotácie s priloženým informačno-propagačným materiálom o projekte  

(6) Prijímateľ dotácie, ktorý nepoužije, resp. použije len časť poskytnutej dotácie, je 
povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho 
roka na účet hlavného mesta. 
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(7) V prípade že prijímateľ dotácie nevykoná vyúčtovanie poskytnutej dotácie riadne 
a včas, nebude mu následne poskytnutá dotácia v období najmenej jedného roka. Hlavné 
mesto bude nezúčtovanú dotáciu v stanovenom termíne považovať za bezdôvodné 
obohatenie.4) 

 
§ 6 

Sankcie 

Sankcie za porušenie finančnej disciplíny upravuje osobitný predpis.5) 

 
§ 7 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 5/1994 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

§ 8 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 
 
 
 
 
 

 
 

Milan Ftáčnik 
         primátor 

                                                           
4) § 451 až 459 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

5) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Uznesenie MsR zo dňa 28.11.2012 
 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012  o 
poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (Návrh) 

Kód uzn.: 1.2 
6.1.2 

 

Uznesenie č. 739/2012 
     zo dňa 28. 11. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky o poskytovaní 
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 


