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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 

schvaľuje 
 

a) na základe predloženého návrhu Dotačnej komisie „Poskytnutie dotácií  na rok 2020“ 
v zmysle  Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
č. 5/2019 a Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti  Bratislava-Karlova Ves č. 
7/2019 o  podmienkach poskytovania dotácií. (Príloha č.1) 
 

b) s ohľadom na mimoriadnu situáciu vzniknutú pandémiou: 
 
1. v prípade, že sa akcie na ktoré boli žiadané prostriedky v navrhovanom termíne 

nemohli uskutočniť, možnosť zmeny termínu na konanie akcie v rovnakom 
rozsahu, 

2. v prípade, že sa aktivity na ktoré boli prostriedky žiadané z vyššie uvedeného 
dôvodu nemohli uskutočniť, možnosť realizovať obdobnú aktivitu v čase, keď už 
realizácia bude možná. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 

Dňa 24. septembra 2019 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a dňa                     17. 
decembra 2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 
7/2019, ktorými sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií. 
 
Poskytnutie a  výšku dotácií pre jednotlivých žiadateľov schvaľuje na základe predloženého 
návrhu Dotačnej komisie  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. (ďalej 
MiZ) 
 
Dotačná komisia (ďalej DK) sa rozhodla aj napriek zložitej situácii vzniknutej v súvislosti 
s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19 navrhnúť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves prideliť dotácie na rok 2020.  
Hlavným dôvodom tohto rozhodnutia je snaha podporiť jednotlivých žiadateľov, aby sa 
zachovala kontinuita fungovania mimovládnych neziskových organizácií rozvíjajúcich aktivity 
v prospech obyvateľov mestskej časti.  
 
Riadny termín ukončenia podávania žiadostí bol podľa platného VZN 30.11.2019. 
Nakoľko bola k 31. 12. 2019 zrušená príspevková organizácia Karloveský športový klub (ďalej 
KŠK), bez právneho nástupcu s tým, že všetky práva a povinnosti zrušenej príspevkovej 
organizácie prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa mestskú časť Bratislava-Karlova Ves, 
MiZ vydaním VZN 7/2019, predĺžilo lehotu podávania žiadostí o poskytnutie dotácie do 31. 
januára 2020. 
 
Dotácie poskytované mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves pre oprávnených žiadateľov je 
možné poskytnúť do výšky prostriedkov schválených v rozpočte na rok 2020 a to v sume 65 
000,00 eur (slovom šesťdesiatpäťtisíc eur). 
Dotačná komisia pracovala so sumou navýšenou o 10.000 eur (slovom desaťtisíc eur) oproti 
schválenému rozpočtu, vyplývajúcou z návrhu zmeny rozpočtu pripravenou      na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. 
Na základe vyššie uvedeného Dotačná komisia pri svojom rozhodovaní vychádzala 
z predpokladanej alokovanej sumy 75 000,- eur (slovom šesťdesiatpäťtisíc eur). 
 
Do termínu na podávanie žiadostí bolo včas doručených 56 žiadostí. Všetky žiadosti boli 
podané oprávnenými žiadateľmi a žiadna z nich nebola v súlade s platným VZN vyradená. Po 
termíne boli doručené ďalšie tri žiadosti. Celkový objem žiadaných prostriedkov bol 
171.680,00 eur. 
  
Komisia prerokovala žiadosti o poskytnutie dotácií podľa zásad určených na základe platného 
VZN a následne konsenzuálne rozhodla o návrhu pridelenia dotácie jednotlivým žiadateľom 
a o výške poskytnutej dotácie.  
 
V procese prípravy zmlúv s jednotlivými žiadateľmi bude potrebné upraviť položkovitý 
rozpočet upravený na sumu, ktorá bola ako dotácia schválená. 
 



Miestne zastupiteľstvo schvaľuje na základe predloženého návrhu komisie poskytnutie a výšku 
dotácie pre jednotlivých žiadateľov.  
S ohľadom na mimoriadnu situáciu vzniknutú pandémiou schvaľuje: 

 v prípade, že sa akcie na ktoré boli žiadané prostriedky v navrhovanom termíne 
nemohli uskutočniť, možnosť zmeny termínu na konanie akcie v rovnakom rozsahu, 

 v prípade, že sa aktivity na ktoré boli prostriedky žiadané z vyššie uvedeného 
dôvodu nemohli uskutočniť, možnosť realizovať obdobnú aktivitu v čase, keď už 
realizácia bude možná. 

 
Tieto úpravy musia byť zapracované do zmluvy medzi prijímateľom dotácie                 a MČ 
Bratislava Karlova Ves. 
 
Prostriedky nevyužité v súlade so zmluvou musia byť vrátené na účet MČ Bratislava Karlova 
Ves. 
 
Komisia ponechala finančnú rezervu vo výške 2.150,00 eur (slovom dvetisícjednostopäťdesiat 
eur) pani starostke na mimoriadne dotácie v súlade        s § 6 ods. (1) písm. c) a § 6 ods. (4) 
platného VZN, ktoré je možno poskytnúť na základe rozhodnutia starostu a to v odôvodnených 
prípadoch, najmä ak oprávnený žiadateľ nemohol uplatniť žiadosť o dotáciu včas alebo v iných 
odôvodnených prípadoch.  
 
DK zároveň odporúča žiadateľom, aby prehodnotili vzhľadom na vzniknutú situáciu 
v súvislosti s koronavírusom účel dotácie tak, aby pritom ak je to možné vychádzali         z 
rozpočtu v predloženej  žiadosti.  
 
 
Stanovisko Dotačnej komisie zo dňa 30.03.2020: 
 
Dotačná komisia  o d p o r ú č a: 
 

a) predložiť MiZ na schválenie návrh Dotačnej komisie „Poskytnutie dotácií na rok 2020“ 
jednotlivým žiadateľom – Príloha č. 1:  Žiadosti o poskytnutie dotácií      na rok 2020 
a návrh Dotačnej komisie  

b) s ohľadom na mimoriadnu situáciu vzniknutú pandémiou schváliť mimoriadne 
opatrenie k úprave v zmluvách: 

1. v prípade, že sa akcie na ktoré boli žiadané prostriedky v navrhovanom termíne 
nemohli uskutočniť možnosť zmeny termínu na konanie akcie     v rovnakom 
rozsahu, 

2. v prípade, že sa aktivity na ktoré boli prostriedky žiadané z vyššie uvedeného 
dôvodu nemohli uskutočniť, možnosť realizovať obdobnú aktivitu v prospech 
obyvateľov Karlovej Vsi v čase, keď už realizácia bude možná. 
Tieto úpravy musia byť zapracované do zmluvy medzi prijímateľom dotácie 
a MČ Bratislava Karlova Ves. Prostriedky nevyužité v súlade so zmluvou musia 
byť vrátené na účet MČ Bratislava Karlova Ves. 

c) MiZ návrh schváliť 
Prítomní:   8           Za :  8          Proti :  0       Zdržal sa:  0 

 
Bratislava, máj 2020 


