MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe samostatnej
pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods. 1
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, bodu 2 Čl. 48 Štatútu hl.
mesta SR Bratislavy, § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová
Ves (ďalej len „VZN“).

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej
len „mestská časť“) právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mestská časť,
iná obec alebo vyšší územný celok, a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta SR – Bratislavy (ďalej ako „hlavné
mesto“) alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta , alebo
poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta, len na účel uvedený v článku 2 ods. 1
tohto všeobecne záväzného nariadenia, ak je to v prospech rozvoja mestskej časti a
jej obyvateľov (ďalej len „žiadateľ“). Dotácie podľa tohto nariadenia sa neposkytujú
politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. Subjektom verejnej správy
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sa môžu po schválení miestnym zastupiteľstvom poskytnúť účelové transfery
verejných prostriedkov1 mimo schváleného rozpočtu na dotácie.
2. Dotácie možno poskytnúť, ak mestská časť má na tento účel vo svojom rozpočte na
príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky.
3. Pre účely prehľadnejšej orientácie v texte tohto nariadenia je vysvetlenie niektorých
pojmov, ktoré sú zo zákona priamo prevzaté, nasledovné:
a) žiadateľ - subjekt podľa čl. 1 ods. 1 , ktorý žiada o poskytnutie dotácie a zároveň
má zapísané požadované údaje do registra podľa § 3 zákona č. 346/2018 Z. z., resp.
ak má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.
315/2016 Z. z., je v ňom zapísaný,
b) poskytovateľ - mestská časť, ktorá dotáciu poskytuje,
c) prijímateľ - subjekt podľa čl. 1 ods. 1, ktorému mestská časť poskytuje dotáciu
podľa čl. 5 tohto VZN,
d) príslušný rozpočtový rok - rok, na ktorý sa poskytuje dotácia.

Čl. 2
Poskytovanie dotácií
Mestská časť môže poskytnúť dotáciu na podporu všeobecne prospešných služieb2,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov3, na podporu podnikania a
zamestnanosti na území mestskej časti, najmä na:
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
b) ochranu ľudských práv a základných slobôd,
c) ochranu zdravia obyvateľstva,
d) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
e) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
f) ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
g) úhradu záväzkov vyplývajúcich z platných zmluvných vzťahov s mestskou časťou,
pokiaľ priamo súvisia s účelmi a) až f) a ktoré sa vzťahujú na príslušný rozpočtový rok.
Žiadosť žiadateľa musí obsahovať presné vymedzenie jednotlivých položiek, z ktorých musí
byť zrejmý účel, na ktorý budú finančné prostriedky z dotácie použité.

Čl. 3
Všeobecné podmienky poskytovania dotácií
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§ 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
2
3

§ 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
napr. § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
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1. Finančné prostriedky určené na poskytnutie dotácií schvaľuje Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej „miestne zastupiteľstvo“)
v rozpočte ako celkovú sumu na príslušný rozpočtový rok.
2. Ak sa v zmluve nedohodne inak, na poskytnutie dotácií platia podmienky definované
v tomto VZN.
3. Výšku dotácie môže mestská časť poskytnúť najviac do výšky oprávnených nákladov
projektu, podľa predloženého rozpočtu projektu.
4. Dotáciu možno poskytnúť jednému žiadateľovi len jedenkrát za kalendárny rok, na
základe písomnej žiadosti, podanej v stanovenom termíne.
5. Pokiaľ to určí poskytovateľ, poskytnutá dotácia môže byť vyplatená vo viacerých
splátkach. Termíny výplaty splátok dotácie a termíny zúčtovania týchto splátok sa
musia dohodnúť v zmluve a nesmú byť realizované neskôr ako do 31. decembra
kalendárneho roka, v ktorom sa dotácia poskytla. Vyplatenie ďalšej splátky môže byť
v zmluve podmienené vyúčtovaním predchádzajúcich splátok.
6. Mestská časť neposkytne dotácie:
a) na stravovanie, pokiaľ to nie je neoddeliteľnou súčasťou projektu,
b) na nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
c) na mzdové náklady príjemcu dotácie, honoráre pre príjemcu dotácie
a súvisiace odvody do poisťovní,
d) na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov,
e) ak je žiadateľ v konkurze alebo v likvidácii,
f) ak je voči žiadateľovi vedené exekučné konanie a trestnoprávne konanie,
g) má nevyrovnané záväzky z minulých rokov voči mestskej časti,
h) na činnosť a výdavky, ktoré nesúvisia s projektom, na ktorý je dotácia
poskytnutá,
i) ak sa preukáže, že čestné prehlásenie nie je pravdivé,
j) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
7. Mestská časť si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý:
a) v predchádzajúcich troch rokoch použil poskytnutú dotáciu na iný účel ako
bola zmluvne dohodnutá;
b) v predchádzajúcich troch rokoch nepredložil zúčtovanie dotácie v súlade
s platným VZN v čase povinnosti predloženia zúčtovania;
c) v predchádzajúcich troch rokoch nedodržal zmluvné podmienky o poskytnutí
dotácie;
d) ak sa preukáže, že v predchádzajúcich troch rokoch predložil nepravdivé údaje
v čestnom prehlásení;
e) nemá usporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, alebo so subjektmi verejnej
správy ,
f) bol mu uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
8. Skutočnosti uvedené v tomto článku ods. 6 písm. e) a písm. f) a ods. 7 písm. e) a f) sa
preukazujú formou čestného vyhlásenia, ktorého vzor poskytovateľ zverejní na
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webovom sídle a žiadateľom poskytne na Miestnom úrade mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves (ďalej len „miestny úrad“).
9. Dotáciu nie je možné poskytnúť politickým stranám, hnutiam a neregistrovaným
združeniam.
10. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Čl. 4
Žiadosť o poskytnutie dotácie
1. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí žiadajú o poskytnutie dotácie, sú
povinní predložiť písomnú žiadosť na tlačive, ktorú poskytovateľ zverejní na webovom
sídle a poskytne na miestnom úrade. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je popis
uceleného súboru činností a nákladov, ktorý má stanovený cieľ a termíny realizácie
(ďalej len „projekt“).
2. K žiadosti je potrebné priložiť doklady (postačujú fotokópie dokladov, s čestným
vyhlásením o ich zhode s originálom, pričom poskytovateľ si môže kedykoľvek
vyžiadať originál k nahliadnutiu):
a) aktuálne stanovy spoločnosti ku dňu podania žiadosti,
b) potvrdenie banky o vedení účtu alebo fotokópiu bankového výpisu v aktuálnom
roku, ak má byť dotácia poukázaná na účet,
c) súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie
pamiatkovo chránený objekt,
d) čestné vyhlásenie žiadateľa s podpisom štatutárneho zástupcu (ďalej len „čestné
vyhlásenie“) o vysporiadaní všetkých záväzkov voči mestskej časti, hlavnému
mestu, organizáciám založeným a zriadeným hlavným mestom a mestskou časťou,
že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, v procese reštrukturalizácie, v úpadku a
nie je voči nemu vedené exekučné konanie, má usporiadané vzťahy so štátnym
rozpočtom a subjektmi verejnej správy, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú
úplné, pravdivé a presné.
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľ podáva osobne, elektronicky – prostredníctvom
e-formuláru, alebo poštou na miestny úrad do 15. novembra bežného roka a do 15.
marca príslušného rozpočtového roka.
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie doručená po stanovenom termíne, resp. ktorá nespĺňa
ostatné podmienky tohto článku, nebude akceptovaná a nemôže byť ani presunutá do
ďalších období.

Čl. 5
Schvaľovanie dotácií
1. Každá prijatá žiadosť o poskytnutie dotácie bude predložená Komisii pre dotácie.
2. Poskytovateľ môže navrhnúť záväzné kritéria, alebo merateľné ukazovatele, ktoré musí
podporovaný projekt spĺňať, aby boli vynaložené výdavky uznané ako oprávnené.
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3. Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava-Devínska Nová Ves po predchádzajúcom prerokovaní a na základe
odporučenia Komisie pre dotácie a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska
Nová Ves.
4. Dotácia je schválená na príslušný rozpočtový rok, preto ako oprávnené výdavky sú
akceptované všetky oprávnené výdavky súvisiace s projektom, aj keď boli vynaložené v
príslušnom rozpočtovom roku, pred dátumom schválenia dotácie.
Čl. 6
Zmluva o poskytnutí dotácie
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Schválená dotácia je potvrdená zmluvou o poskytnutí dotácie.
Pokiaľ bude schválená dotácia použitá na nákup hmotného majetku, ktorého doba
používania je dlhšia ako 1 rok a očakávaná obstarávacia cena vyššia ako 1700 eur,
mestská časť si môže požiadať o vrátenie tohto hmotného majetku, a to do 5 rokov
od jeho nadobudnutia, pričom bude táto možnosť uvedená aj v zmluve. Hmotný
majetok musí byť vrátený vo funkčnom stave, alebo nahradený peňažnou hodnotou
zníženou za každý rok používania o 20 %.
Zmluvnou podmienkou tiež musí byť záväzok prijímateľa dotácie, že v prípade
neodôvodneného odmietnutia kontroly použitia dotácie, alebo použitia dotácie na
iný, ako schválený účel, je subjekt povinný vrátiť celú dotáciu, spolu s príslušným
penále podľa § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. v
znení neskorších predpisov.
Po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie poskytovateľ prostredníctvom miestneho
úradu zabezpečí vyplatenie schválenej dotácie v termínoch a spôsobom dohodnutým
v zmluve o poskytnutí dotácie.
Ak mestská časť pri vykonávaní kontroly poskytovania dotácie vyplácanej vo
viacerých splátkach zistí, že subjekt, ktorému bola dotácia poskytnutá, akýmkoľvek
spôsobom porušil uzatvorenú zmluvu o poskytnutí dotácie alebo je voči nemu začaté
konanie podľa čl. 3 ods. 6 písm. e), f), g) alebo písm. i) a ods. 7 písm. e), f) je
oprávnená ihneď od zmluvy odstúpiť a nevyplatiť zvyšnú časť schválenej dotácie.
Ak je žiadateľovi schválená dotácia vo výške nad 5.000 eur vrátane, zaväzuje sa zriadiť
transparentný účet.

Čl. 7
Zúčtovanie dotácie
1. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa tohto VZN je povinný:
a) zúčtovať dotáciu na určenom tlačive do 30 dní po ukončení projektu, na ktorý
bola dotácia poskytnutá, najneskôr však do 31. decembra toho roka, v ktorom
bola dotácia poskytnutá. Pokiaľ projekt prebieha v mesiaci december, dotáciu je
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možné zúčtovať najneskôr do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vzor
tlačiva poskytovateľ zverejní na webovom sídle a poskytne na miestnom úrade;
b) na požiadanie poskytovateľa k zúčtovaniu predložiť aj kópie ďalších dokladov
(k nahliadnutiu originály dokladov), ktoré zabezpečia lepšie preukázanie použitia
dotácie na schválený účel;
c) nevyčerpané finančné prostriedky vráti žiadateľ na účet mestskej časti,
najneskôr do 5 dní od predloženia zúčtovania, pričom doručí avízo o vrátení
finančných prostriedkov;
d) nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5,- eur.

Čl. 8
Kontrola
Žiadateľ, ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný umožniť kontrolórovi mestskej
časti a zamestnancovi miestneho úradu, ktorého poverí starosta mestskej časti, vykonať
kontrolu dokladov o čerpaní a použití dotácie4 kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného
vzťahu a tri ďalšie kalendárne roky nasledujúce po roku zúčtovania dotácie.

Čl. 9
Sankcie
1. Prijímateľ dotácie zodpovedá za účelné a hospodárne použitie dotácie a za jej riadne
vedenie v účtovníctve v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
2. V prípade, keď prijímateľ dotácie:
e) použije dotáciu v rozpore s určeným cieľom projektu, alebo
f) prekročí lehotu ustanovenú na vyúčtovanie dotácie podľa zmluvných podmienok,
alebo
g) poruší podmienky a pravidlá uvedené v zmluve, alebo
h) neodôvodnene odmietne vykonanie kontroly podľa čl. 8,
má poskytovateľ právo požadovať vrátenie dotácie v plnej výške do rozpočtu
mestskej časti ako aj uložiť sankcie podľa § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3. Pokiaľ žiadateľ nepoužije časť dotácie v súlade s projektom a podmienkami zmluvy,
túto časť je povinný vrátiť poskytovateľovi do termínu vyúčtovania dotácie, najneskôr
do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
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podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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4. Pokiaľ prijímateľ dotácie nepoužije dotáciu alebo jej časť alebo ju použije v rozpore
so zmluvnými podmienkami, je povinný okrem poskytnutej dotácie vrátiť aj skutočný
výnos vzniknutý z akéhokoľvek použitia týchto prostriedkov.
Čl. 10
Zverejňovanie informácií o dotáciách
1. Zverejňovanie zoznamu prijímateľov dotácií je uskutočňované v súlade s § 16 ods. 5
písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov.
Čl. 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves uznesením č. 116/9/2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 8. októbra 2019.

Dárius Krajčír v. r.
starosta mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves
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