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Dôvodová správa 
 
 

Na základe Rozhodnutia č. 1/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o vypracovaní, posudzovaní a pripomienkovaní zmlúv uzavieraných hlavným 
mestom Slovenskej republiky Bratislavou a  ich evidencii a archivácii sme písomne listom 
číslo MAGS OSV 42304/2016-135198/116 zo dňa 4.4.2016 i e-mailom požiadali Sekciu 
právnych činností o právne stanovisko k návrhu „Zmluvy o spolupráci“ medzi hlavným 
mestom SR Bratislavou a Občianskym združením Jem iné.  
 

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii vzdelávacieho 
projektu o stravovaní: „Food Revolution Day“ (ďalej len „vzdelávací projekt“) súvisiaceho 
s  činnosťou Kancelárie  Zdravé mesto Bratislava, ktorá  sa zameriava na podporu zdravia 
obyvateľov hlavného mesta v  súlade s  projektom Svetovej zdravotníckej organizácie 
„Zdravé mestá“,  ktorý  sa  uskutoční   v  dňoch 20. –  22. mája  2016  ako II.  ročník  
v priestoroch  Starej  tržnice  na  Námestí  SNP 25 v Bratislave. 

 
Hlavné mesto sa v zmluve zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky na zvukové 

vybavenie a techniku (napr. aparatúru, mikrofóny, kabeláž a pod.) vo výške 1500 Eur 
(slovom: jedentisícpäťsto Eur) v termíne do 15.05.2016 na účet občianskeho združenia 
uvedeného v záhlaví zmluvy.   

Dňa 7.4.2016 sme obdržali e-mailom odpoveď, že podľa názoru oddelenia 
legislatívno-právneho by malo ísť o Zmluvu o poskytnutí dotácie, kde príjemca by v tomto 
prípade mal spĺňať kritériá uvedené vo VZN 16/2012 o poskytovaní dotácií a  návratných 
finančných výpomocí z rozpočtu hl. mesta...atď. 

Podľa Článku 3 ods. 5) Smernice č. 34/2015 hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy zo dňa 24.11.2015 o postupe pri príprave a zjednocovaní vzorov zmlúv 
uzatváraných hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, ktorá nadobudla účinnosť 
1. januára 2016 pri používaní každého zmluvného typu bude gestor zmluvy povinný použiť 
aktualizovaný vzor zmluvy, ktorý bude sekciou právnych činností vypracovaný a dostupný 
pre všetky organizačné útvary magistrátu na J:\\VZORY ZMLUV. 

Preto sme požiadali písomne listom číslo MAGS OSV 42304/2016-216258/116 zo dňa 
13.4.2016 o zaslanie vzoru právneho dokumentu „Zmluva o poskytnutí dotácie“. V súčasnosti 
čakáme na posúdenie a právne stanovisko sekcie právnych činností k predloženému návrhu 
„Zmluvy o poskytnutí dotácie“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 Kód uznesenia 13.6.  
                                                              
                     
                                                             Návrh uznesenia 
 
 
 
Komisia finančnej stratégie a  pre správu a  podnikanie s  majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu  
 
 

o d p o r ú č a  
 
 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy schváliť navrhovanú sumu 1 500,- Eur (slovom: 
jedentisícpäťsto Eur)  na zvukové vybavenie a techniku (napr. aparatúru, mikrofóny, kabeláž 
a pod.) Občianskemu združeniu Jem iné na vzdelávací projekt o stravovaní  „Food Revolution 
Day“, organizovaného  počas  dní 20. – 22. mája 2016  v Starej tržnici na  Námestí   SNP  25 
v Bratislave.  
 
 


