NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
číslo .../2021
z 28. septembra 2021
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaKarlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení
všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019
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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č.
7/2019 zo dňa 17.12.2019 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 16 sa za ods. 2 vkladá nový odsek 3 ktorý znie: „(3) Žiadatelia môžu podávať
žiadosti na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022
zverejnenej na internetovej stránke mestskej časti v roku 2021 v súlade s § 9 ods. 1
tohto nariadenia v predĺženej lehote, a to do 31.01.2022. Zoznam prijatých žiadostí
osôb, ktorí žiadajú o poskytnutie dotácie z rozpočtu na rok 2022, zverejní mestská časť
do 28. februára 2022 v súlade s § 9 ods. 5 tohto nariadenia.“.
2. V § 16 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.
3. V § 16 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 5.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. októbra 2021.

Dana Čahojová
Starostka

Dôvodová správa
Dôvodom prípravy novely Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaKarlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení
všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019 (ďalej len „VZN č. 5/2019“
alebo „nariadenie“) je prechod na elektronický spôsob podávania žiadostí o poskytnutie
dotácií na projekt/činnosť.
Predkladanou novelou VZN č. 5/2019 dochádza k dvom procesným zmenám, ktoré sa
týkajú iba tých žiadostí osôb, v ktorých žiadatelia žiadajú o poskytnutie dotácie z rozpočtu na
rok 2022. Vzhľadom na túto skutočnosť, zmena VZN č. 5/2019 sa uskutočňuje iba formou
doplnenia a zmeny prechodných a záverečných ustanovení tohto nariadenia (§ 16). Do
ostatných ustanovení VZN č. 5/2019 sa touto novelou nezasahuje.
Prvá zmena spočíva v posune lehoty na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií.
Žiadatelia budú môcť svoje žiadosti o poskytnutie dotácie podávať nie do 31.11.2021 ako je
tomu teraz podľa aktuálnej úpravy (§ 9 ods. 1 VZN č. 5/2019), ale do 31.01.2022. Vzhľadom
na tento posun lehoty bolo potrebné posunúť aj lehotu na zverejnenie zoznamu prijatých
žiadostí stanovenú v § 9 ods. 5 VZN č. 5/2019. Mestská časť bude mať na zverejnenie
zoznamu prijatých žiadostí o dotácie z rozpočtu na rok 2022 lehotu nie do 31. decembra 2021,
ale do 28. februára 2022.
Bratislava, september 2021.

