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Kód uznesenia: 6.1.2 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

A. súhlasí 

s predložením návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 

rokovanie mestského zastupiteľstva 

 

B. žiada primátora, aby 

B.1 zaslal návrh uvedený v bode A. tohto uznesenia na zaujatie stanoviska príslušného 

miestneho zastupiteľstva starostom všetkých mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy v súlade s § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie 

všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 a informoval o tom predkladateľa návrhu – 

poslanca mestského zastupiteľstva Milana Vetráka, 

T: 15. 10. 2018 

B.2 poskytol kópie stanovísk miestnych zastupiteľstiev, ktoré mu boli doručené v zmysle 

bodu B.1 tohto uznesenia predkladateľovi návrhu – poslancovi mestského 

zastupiteľstva Milanovi Vetrákovi, 

T: do 3 dní od ich doručenia 

 

C. žiada riaditeľa magistrátu, aby 

C.1 zaslal návrh uvedený v bode A. tohto uznesenia na zaujatie stanoviska v lehote 10 dní 

príslušným útvarom magistrátu, pričom na formu a obsah stanoviska platí § 3 ods. 2 

a 3 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 

nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo 

dňa 30. 9. 2004 rovnako, 

T: 15. 10. 2018 

C.2 poskytol kópie stanovísk príslušných útvarov magistrátu, ktoré mu boli doručené 

v zmysle bodu C.1 tohto uznesenia predkladateľovi návrhu – poslancovi mestského 

zastupiteľstva Milanovi Vetrákovi, 

T: do 3 dní od ich doručenia 



C.3 zabezpečil zverejnenie návrhu uvedeného v bode A. tohto uznesenia v súlade s § 6 

ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne 

záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 a informoval o tom predkladateľa návrhu – poslanca 

mestského zastupiteľstva Milana Vetráka, 

T: 15. 10. 2018 

 

D. poveruje poslanca mestského zastupiteľstva Milana Vetráka, aby 

D.1 v prípade, ak primátor nesplní bod B.1 tohto uznesenia v stanovenom termíne, zaslal 

z poverenia mestského zastupiteľstva návrh uvedený v bode A. tohto uznesenia na 

zaujatie stanoviska príslušného miestneho zastupiteľstva starostom všetkých 

mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle § 5 ods. 1 Pravidiel pre 

prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004, 

D.2 v prípade, ak riaditeľ magistrátu nesplní bod C.1 tohto uznesenia v stanovenom 

termíne, zaslal z poverenia mestského zastupiteľstva návrh uvedený v bode A. tohto 

uznesenia na zaujatie stanoviska v lehote 10 dní príslušným útvarom magistrátu, 

D.3 v prípade, ak riaditeľ magistrátu nesplní bod C.3 tohto uznesenia v stanovenom 

termíne, zabezpečil z poverenia mestského zastupiteľstva zverejnenie návrhu 

uvedeného v bode A. tohto uznesenia v súlade s § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre 

prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2018 

z ....................... 2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí 

z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa podľa § 6 ods. 1 a 

§ 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 5 písm. c) a d) zákona Slovenskej národnej rady         

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov a § 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 

uznieslo: 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy           

č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa mení a dopĺňa takto: 

1.  Nadpis § 7 znie: „Splnomocňovacie a zrušovacie ustanovenia“. 

2. Pred doterajší text § 7 sa vkladá odsek 1, ktorý znie: 

„(1)  Podrobnosti o účele poskytovania dotácií a spôsobe poskytovania dotácií 

podľa § 2 ods. 1 môžu upraviť zásady poskytovania dotácií, ktoré prijme 

zastupiteľstvo.“. 

 Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 2. 

 

Čl. II 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 10. októbra 2018.  

 

 

 

JUDr. Ivan Nesrovnal, LL.M. 

primátor 

 

 

 



Dôvodová správa 

Cieľom predloženého návrhu novely všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„VZN o dotáciách“) je: 

 formálne dokončiť proces, ktorý sa začal prijatím uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“)       

č. 943/2017 z 28. 9. 2017, ktorým toto zastupiteľstvo schválilo Zásady poskytovania 

dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás 

v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, 

 odstrániť pochybnosti, ktoré súvisia s tým, či môže mestské zastupiteľstvo 

schvaľovať podrobnejšie pravidlá typu „Zásady“ pri poskytovaní dotácií (napr. na 

rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás alebo na 

odstraňovanie nelegálnych grafitov) bez splnomocnenia vo VZN o dotáciách, aby to 

bolo v súlade s § 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. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo dňa 28. 9. 2017 uznesenie č. 943/2017, ktorým schválilo 

Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych 

terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „zásady poskytovania 

dotácií na terasy“). Tieto zásady sú koncipované podobným spôsobom ako už skôr 

mestským zastupiteľstvom prijaté Zásady poskytovania finančného príspevku na 

odstraňovanie nelegálnych grafitov v hlavnom meste SR Bratislave (2014). 

V prípade oboch dokumentov však pretrvávajú pochybnosti, či je možné ich prijať 

v podobe inej ako všeobecne záväzné nariadenie (s ohľadom na § 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), resp. či je ich možné prijať bez toho, aby VZN 

o dotáciách obsahovalo splnomocňujúce ustanovenie na prijatie takýchto „Zásad“. Navyše, 

hlavné mesto SR Bratislavy poskytuje dotácie aj prostredníctvom grantových programov, 

ktoré majú tiež podrobnejšie pravidlá upravené inak ako vo všeobecne záväznom nariadení 

(napr. internými predpismi vydávanými primátorom), základná úprava týchto programov 

sa však vo VZN o dotáciách nachádza, čomu pri dokumentoch typu „Zásad“ tak nie je. 

S cieľom odstrániť pochybnosti o prípadnej nezákonnosti dotačných schém 

upravených prostredníctvom „Zásad“ schválených mestským zastupiteľstvom sa v bodoch 1 

a 2 novely VZN o dotáciách navrhuje doplniť do tohto VZN splnomocňujúce ustanovenie, 

ktorým by sa mestskému zastupiteľstvu umožnilo prijímať podrobnosti týkajúce sa účelu 

a spôsobu poskytovania určitého typu dotácií (napr. na odstraňovanie nelegálnych grafitov 

alebo na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás) aj prostredníctvom 

„Zásad“ schválených mestským zastupiteľstvom. 

 Predkladaný návrh nemá dopad na rozpočet hlavného mesta. Predložený materiál 

bol prerokovaný a schválený Komisiou na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva dňa 17. 9. 2018 v podobe uznesenia            

č. 12/2018, ktorá ho odporučila predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva a schváliť. 



Príloha 

Uznesenie č. 12/2018 

zo dňa 17. 9. 2018 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„komisia“) po prerokovaní materiálu s názvom „Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 

o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a na jeho zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, 

schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004“ predloženého predsedom komisie v rámci 

bodu č. 7 programu: 

A. odporúča 

mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť materiál s názvom „Návrh na 

pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na jeho 

zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie 

a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004“. 

 

Hlasovanie: prítomný: 8, za:  8, proti:  0, zdržal sa:  0, nehlasoval: 0. 

 

 

V Bratislave, 17. 9. 2018                                                                                             

 

 

 

Zapísala: RNDr. Eva Lučeničová, v. r.                                           JUDr. Milan Vetrák, PhD., v. r. 

                       tajomníčka komisie                                                                predseda komisie 


