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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 
 

schvaľuje 
 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. xx/2019 zo dňa 
17.12.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií. 



Dôvodová správa 

Príspevková organizácia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – Karloveský športový 
klub, je oprávnená prideľovať športovým klubom prostriedky prostredníctvom finančných 
príspevkov. Vzhľadom na skutočnosť, že Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves (ďalej len „MiZ“) prijalo dňa 5. novembra 2019 uznesenie č. 88/2019, ktorým 
(o.i.) schválilo zrušenie príspevkovej organizácie – Karloveský športový klub, so sídlom: 
Janotova 12, 841 05 Bratislava, IČO: 317 711 81 ku dňu 31.12.2019 bez právneho nástupcu 
s tým, že všetky práva a povinnosti zrušenej príspevkovej organizácie prechádzajú dňom 
zrušenia na zriaďovateľa mestskú časť Bratislava-Karlova Ves, je potrebné vyriešiť aj otázku 
prideľovania prostriedkov prostredníctvom finančných príspevkov športovým klubom. 

Vzhľadom na to, že zrušenie Karloveského športového klubu už bolo schválené uznesením 
MiZ č. 88/2019, predkladáme novelu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií 
(ďalej len „novela VZN č. 5/2019“). 

Na žiadosť predkladateľa, referátu organizačného a správy registratúry a ekonomického 
oddelenia miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „MiÚ MČ 
Bratislava-Karlova Ves“) boli v pôvodnom návrhu novely VZN č. 5/2019, ktorý bol predložený 
Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rokovanie dňa 03.12.2019 vykonané 
dve zmeny, a to konkrétne: 

a) zmena nadobudnutia účinnosti - z pôvodne pätnásteho dňa od vyvesenia na úradnej tabuli 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na konkrétny dátum – 02. január 2019, a to 
z dôvodu, aby nevznikali pochybnosti o dni nadobudnutia účinnosti novely VZN č. 
5/2019 

b) zmena prílohy č. 2 – v prílohe č. 2 sa vypustila časť vety, ktorá hovorí o tom, že 
ekonomické oddelenie MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves potvrdzuje, že žiadateľ nemá 
žiadne nesplatené záväzky voči organizáciám, ktoré mestská časť založila alebo zriadila, 
a to z dôvodu, že  uvedené oddelenie nevie v čase podania žiadosti o dotáciu, flexibilne 
poskytnúť informácie o záväzkoch žiadateľa voči organizáciám založených alebo 
zriadených mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves. 

Ostatné časti návrhu novely VZN č. 5/2019 ostali nezmenené a sú predkladané tak, ako boli 
prerokované na komisiách MiZ a v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

Bratislava, november 2019 



NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
číslo .../2019 

zo dňa 17. decembra 2019 
 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 
5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len „nariadenie“) 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na základe samostatnej 
pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 
24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V § 16 sa za ods. 1 vkladá nový odsek 2 ktorý znie: „(2) Žiadatelia môžu podávať 
žiadosti na základe výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej na internetovej stránke 
mestskej časti v roku 2019 v súlade s § 9 ods. 1 tohto nariadenia v predĺženej lehote, 
a to do 31. januára 2020. Zoznam prijatých žiadostí osôb, ktorí žiadajú o poskytnutie 
dotácie z rozpočtu na rok 2020, zverejní mestská časť do 29. februára 2020 v súlade s § 
9 ods. 5 tohto nariadenia.“. 

2. V § 16 sa doterajší odsek 2 označuje ako odsek 3.  

3. V § 16 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4. 

4. Príloha č. 2 sa nahrádza novou Prílohou č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
nariadenia. 

 
Čl. II 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 02. januára 2020. 
 
 

 
 
 
 
         Dana Čahojová 

      Starostka 
 



Príloha č. 2  Čestné vyhlásenie v súlade s VZN č. 5/2019  o podmienkach poskytovania 
dotácií a Potvrdenie MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Nie staršie ako 3 (tri) mesiace 
Dolu podpísaný: 
.....................................................................................................................(meno a priezvisko),  
ako štatutárny zástupca žiadateľa, čestne vyhlasujem, že:  
 
 naša organizácia nemá uložený zákaz prijímať dotácie, alebo subvencie ani trest zákazu 

prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 
 
 naša organizácia nemá nesplnené a splatné záväzky voči správcovi dane, Sociálnej 

poisťovni, zdravotným poisťovniam, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
 

 
 naša organizácia nemá nesplnené a splatné záväzky voči mestskej časti a/alebo voči 

organizáciám, ktoré mestská časť založila alebo zriadila, 
 

 
 naša organizácia nie je v úpadku, nie je voči nej začaté konkurzné, alebo 

reštrukturalizačné konanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov),  
 

 
Zaväzujeme sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností.  
 
V Bratislave,  dňa ..................................           .......................................................................... 
                                                                              Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa 

 
 
 
Potvrdenie ekonomického oddelenia MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves: 
 
Potvrdzujeme, že žiadateľ nemá žiadne nesplatené záväzky voči mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
 
V Bratislave, dňa: .....................................................  
 
Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca mestskej časti:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 



Stanoviská komisií k materiálu Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií. 
 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 25.11.2019: 
Komisia nebola uznášania schopná. 
 
 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 26.11.2019: 
Prítomní členovia komisie ŠKŠ sa oboznámili s návrhom VZN mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, ktorým sa mení VZN mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 
24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií a prerokovali ho. 
 
Prít.: 3   Za :  -              Proti : -            Zdrž. : - 
 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 28.11.2019: 
Finančná komisia berie na vedomie Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves o podmienkach poskytovania dotácií. 
Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 
 


