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Dôvodová správa 

 
 Informácia o poskytnutí finančných prostriedkov Rímskokatolíckej cirkvi 
v Slovenskej republike, Bratislavskej arcidiecéze (RKC) vo výške 5 718,20 Eur sa predkladá 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade so závermi 
pravidelnej porady primátora zo dňa 19.4.2016.  
 



Informácia  
o poskytnutí finančných prostriedkov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, 

Bratislavskej arcidiecéze 
 

 RKC prostredníctvom advokátskej kancelárie Maple & Fish (právny zástupca) 
požiadala hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu (hlavné mesto) o doplatenie 
finančných prostriedkov vo výške 5 718,20 Eur, ktoré vyčíslila ako doplatok k dotáciám, 
ktoré boli v roku 2014 poskytnuté RKC na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v ich 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako dôkaz oprávnenosti požiadavky RKC právny zástupca 
predložil tabuľkovo spracovaný výpočet, ktorý bol spracovaný na základe podkladov 
získaných z mestských častí.  

Hlavné mesto po preskúmaní opodstatnenosti požiadavky súhlasilo s návrhom zmluvy 
a s vyplatením finančných prostriedkov vo výške 5 718,20 Eur určených na mzdy a prevádzku 
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti RKC.  
  

Podobná situácia nastala už aj v minulých rokoch, kedy mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 24.04.2014 schválilo poskytnutie 
finančných prostriedkov pre RKC vo výške 171.087,68 Eur ako doplatok na mzdy 
a prevádzku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej 
cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy uplatňované za roky 2011 a 2012 (uznesenie MsZ č. 
1525/2014 zo dňa 24.04.2014). Doplatenie finančných prostriedkov pre RKC za rok 2013 vo 
výške 40 158,98 Eur schválilo mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na 
svojom zasadnutí dňa 24.09.2015 (uznesenie MsZ č. 268/2015 zo dňa 24.09.2015). 

Vzhľadom na skutočnosť, že tento rok požadovaná suma neprekročila výšku 33 000,- 
Eur, tak v súlade s čl. 80 ods. 2) štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – Hospodárenie 
s majetkom Bratislavy pre hlavné mesto nevyplynula povinnosť na predloženie návrhu 
zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 5 718,20 Eur na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu (MsZ). O schválení finančných prostriedkov je v súlade so závermi 
pravidelnej porady primátora zo dňa 19.04.2016 vypracovaný informačný materiál na 
rokovanie MsZ. 

 
 
  
 


