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DÔVODOVA SPRÁVA 

 
 

Dňa 23.6.2015 bolo schválené (s účinnosťou od 10.7.2015) Všeobecne záväzné  
nariadenie Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 4/2015 o poskytovaní dotácií, návratných 
finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves (ďalej VZN), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného  
nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní 
dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 zo 
dňa 29.01.2013. 

Na základe zmeny  VZN o poskytnutí dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci 
rozhoduje: 

- do výšky 1 000,- EUR  starosta, 
- vo výške  od 1 001 EUR do 3.000 EUR po predchádzajúcom prerokovaní  

v príslušných komisiách Miestna rada, 
- vo výške nad 3 000 EUR   po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných komisiách 

Miestne zastupiteľstvo.  
 
Do toho času účinné (do 10.7.2015) Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti 

Bratislava–Karlova Ves č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, návratných 
finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 zo dňa 
29.01.2013 (ďalej len VZN) uvádza: 

O poskytnutí dotácie nad 100 € alebo návratnej finančnej výpomoci nad 200 € 
rozhoduje, po predchádzajúcom prerokovaní vo finančnej a podnikateľskej komisii a ďalšej 
vecne príslušnej komisii Miestneho zastupiteľstva mestskej časti (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“), miestne zastupiteľstvo. 

 
V zmysle schváleného rozpočtu mestskej časti je možné dotácie, alebo návratné 

finančné výpomoci poskytnúť do výšky prostriedkov schválených v rozpočte na rok 2015 
takto: 
 
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008) pre rok 2015:                         20 000,-EUR 
  

- NP – sociálne služby      6 000,- EUR 
- NP – kultúra        5 000,- EUR 
- NP – rekreácia a šport      6 000,- EUR 
- NP – vzdelanie       3 000,- EUR  

 
Všetky žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na aktivitu uvádzame v prílohe  č. 1 
(tabuľka), rozčlenené do štyroch kategórií podľa položiek v rozpočte na rok 2015. 
 
Ďalšie doručené žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na aktivitu neodporúčame 
riešiť formou dotácie. Jedná sa o žiadosti: 

1. Správcovské bytové družstvo Drobného 27, Bratislava -  projekt „Rekonštrukcia 
múra pred bytovým domom ul. Jána Stanislava 29-37 formou umeleckého grafity, 
prírodný motív“ - žiadosť neodporúčame riešiť touto formou, poslaním VZN je 
podpora projektov zameraných na činnosť prijímateľov a nie prioritne ich 
investičných aktivít. 

2. Správcovské bytové družstvo Drobného 27, Bratislava -  projekt „Obnova schodov 
pri bytovom Jána Stanislava 29-37“ - žiadosť neodporúčame riešiť touto formou, 



poslaním VZN je podpora projektov zameraných na činnosť prijímateľov a nie 
prioritne ich investičných aktivít. 

3. Mamon, o.z. – projekt „Ochrana zdravia obyvateľstva – Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra 
– internáty + Študentský domov Družba a Lafranconi“ – žiadosť neodporúčame riešiť 
formou dotácie, keďže požadovaný účel je svojím obsahom primárne podporou 
súkromného podnikania. 

4. SUSEDIA SAMI SEBE, o. z. – projekt „Zelená oáza – vybudovanie verejného 
parku“ - žiadosť neodporúčame riešiť touto formou, poslaním VZN je podpora 
projektov zameraných na činnosť prijímateľov a nie prioritne ich investičných aktivít. 

 
 
 
 
 
 
 

 
NÁVRH UZNESENIA 

 
 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

A. schvaľuje dotácie 
 
 
 

P.č. Žiadateľ o dotáciu 
Žiadaná 

suma v  € 

 
Schválená 
suma v € 

1. Správcovské bytové družstvo Drobného 27, Bratislava 
podľa 

možnosti 
 

2. Správcovské bytové družstvo Drobného 27, Bratislava 
podľa 

možnosti 
 

3. Mamon, o.z., Hálkova 30, Bratislava 14683,- 

 

4. SUSEDIA SAMI SEBE, o.z. Kresánkova 20, Bratislava 12920,- 

 

 
 
 
 
 
 
Vypracovala:  Kitanovičová Jarmila  
             oddelenie právne a majetkové 


