
 

Informatívny materiál č. 4 
 

Výzva  na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie v roku 2017 
 

Na základe VZN 7/2016 platného od 15.1.2017 vyhlasuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na roku 2017. 
Cieľom výzvy mestskej časti Bratislava–Karlova Ves pre rok 2017, je zvyšovanie kvality života 
obyvateľov mestskej časti, rozvíjanie komunitného život, reagovanie na potreby mestskej časti a 
podporovanie aktivity jej občanov. 
 
Oblasti v ktorých je možné požiadať o pridelenie dotácie pre rok 2017 
 
1. Podpora v oblasti zdravia, telovýchovy a športu 
Rozvoj športových aktivít registrovaných aj neregistrovanej skupín detí a mladých, zmysluplné 
trávenie voľného času, zapájanie ďalších skupín do športových aktivít, medzigeneračné projekty 
 
2. Podpora v oblasti kultúry a médií 
Podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na netradičné a 
nové formy kultúrnych aktivít  
 
3. Podpora v oblasti výchovy a vzdelávania 
Realizácia tradičných i netradičných aktivít , podujatia zamerané na tradície, projekty zamerané na 
skvalitnenie vzdelávania, podpora zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže,   
 
4. Podpora v sociálnej oblasti a v oblastiach iných verejnoprospešných služieb 
Podpora aktívneho trávenia času pre ohrozené skupiny obyvateľstva (deti, seniori),  
podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny, medzigeneračné projekty, susedské projekty 
pomoci a spolupráce občanov Karlovej Vsi, podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov 
v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov, podpora aktivít 
zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov  
 
5. Podpora v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie MČ 
Podpora recyklácie a znižovania odpadov, vzdelávacie aktivity.   
Podpora aktivít na zlepšovanie životného prostredia na území Karlove Vsi, ochrana prírody a 
prírodných hodnôt na jej území, podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia, 
podpora udržateľného rozvoja, obnova a zlepšenie vzhľadu a funkčnosti verejných priestranstiev, 
parkov, ihrísk, sadenie zelene. 
 
6. Podpora v oblasti rozvoja komunitného života 
Vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, 
nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi, stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad 
 
Poskytovanie dotácie  sa riadi platným VZN 7/2016 mestskej časti Bratislava –Karlova Ves  o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Karlova Ves (ďalej len „VZN"). 
 
Kritéria výberu úspešných žiadateľov o dotáciu: podľa § 9, §10 a §11 platného VZN.  
 
Formálne kritériá: 
kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant" vrátane rozpočtu rozčleneného na položky 
splnenie ďalších podmienok v zmysle platného VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
doručenie podpísanej žiadosti v požadovanom termíne do 15.3.2017 
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Oprávnení žiadatelia v zmysle VZN: 
Oprávneným žiadateľom o dotáciu podľa tohto nariadenia je právnická osoba a fyzická osoba- 
podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mestskej časti alebo ktorí pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti. 
 
Všeobecné podmienky poskytovania dotácií v zmysle VZN: 
(1) Na poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia nie je právny nárok. 
(2) Žiadateľovi, ktorý nezúčtoval v súlade s týmto nariadením dotáciu poskytnutú mestskou 
časťou v predchádzajúcom rozpočtovom roku (ďalej len „rok“), dotáciu nemožno poskytnúť 
v bezprostredne nasledujúcom roku. 
(3) Na projekt alebo činnosť, ktorá vytvára zisk, dotáciu nemožno poskytnúť. 
(4) Dotáciu možno poskytnúť len na krytie preukázateľných nákladov 
 5) Za nesplnenie podmienok poskytnutia dotácie sa považuje: 
- skutočnosť, že právnická osoba, ktorá má sídlo na území mestskej časti, alebo ktorá pôsobí, 
vykonáva činnosť na území mestskej časti alebo poskytuje služby obyvateľom má uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie, 
- skutočnosť, že žiadateľ má nesplnené a splatné záväzky voči mestskej časti a lebo voči 
organizáciám, ktoré mestská časť založila alebo zriadila, 
- skutočnosť, že žiadateľ má nesplnené a splatné záväzky voči správcovi dane, Sociálnej 
poisťovni, zdravotným poisťovniam, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
- skutočnosť, že žiadateľ je v úpadku alebo bolo voči nemu začaté konkurzné alebo 
reštrukturalizačné konania podľa osobitného predpisu, 
- skutočnosť, že žiadateľ nedodržal v predchádzajúcom roku podmienky poskytnutej dotácie 
vyplývajúce mu zo zmluvy a príslušného všeobecne záväzného nariadenia, 
- doručenie neúplnej, neurčitej alebo nezrozumiteľnej žiadosti, 
- nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok vyplývajúcej zo žiadosti, 
- nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok poskytnutia dotácie vyplývajúcej z tohto nariadenia. 
(6) Dotáciu podľa § 6 odsek 1 písm. a) možno poskytnúť, ak sú splnené tieto ďalšie podmienky: 
a) žiadateľovi je možné poskytnúť dotáciu maximálne do 75% celkových nákladov na projekt 
alebo činnosť. Žiadateľ musí primerane zabezpečiť finančnú alebo nepeňažnú spoluúčasť z 
vlastných zdrojov alebo aj z iných zdrojov, v žiadosti musí uviesť a pri zúčtovaní preukázať 
finančné krytie nákladov nevykrytých poskytnutou dotáciou alebo podiel nepeňažnej spoluúčasti. 
Nepeňažná spoluúčasť môže byť preukázaná maximálne do výšky 500 eur, 
b) žiadateľ podal riadne a včas žiadosť o poskytnutie dotácie a žiadosť spĺňa všetky požadované 
náležitosti vyplývajúce z tohto nariadenia, 
c) žiadateľ je oprávnený podať najviac dve žiadosti o dotáciu na projekty a najviac jednu žiadosť 
na dotáciu na činnosť na jeden rozpočtový rok.  
 
 
Dôvodová správa 
 
Na základe VZN 7/2016 platného od 15.1.2017 vyhlasuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na roku 2017. 
 
Cieľom výzvy mestskej časti Bratislava–Karlova Ves pre rok 2017, je zvyšovanie kvality života 
obyvateľov mestskej časti, rozvíjanie komunitného život, reagovanie na potreby mestskej časti a 
podporovanie aktivity jej obyvateľov.  
 
Bratislava, február 2017 


