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Materiál obsahuje: 
 
Návrh uznesenia 
Príloha č. 1: Žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2018 a návrh Dotačnej komisie 
Dôvodová správa 
Stanoviská komisií 
 
 



NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 

schvaľuje 
 
v zmysle  Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti  Bratislava-Karlova Ves  č. 7/2016 
v znení VZN č. 8/2017 zo dňa 03. októbra 2017 o  podmienkach poskytovania dotácií 
na základe predloženého návrhu Komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie 
 

poskytnutie dotácií na rok 2018 
 (viď Príloha č. 1) 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 03. októbra 2017 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 8/2017 o podmienkach poskytovania dotácií ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 
o podmienkach poskytovania dotácií. 
 
Na základe VZN č. 7/2016 v znení VZN č. 8/2017 o podmienkach poskytovania dotácií 
rozhoduje miestne zastupiteľstvo.  
 
Dotácie, alebo nenávratné finančné výpomoci je možné poskytnúť do výšky prostriedkov 
schválených v rozpočte na rok 2018 do výšky 30 000,00 eur. 
 
Do termínu na podávanie žiadostí bolo včas doručených 30 žiadostí.  
Z toho: 1 (jednu) žiadosť -  Karloveskí Oldskauti a pôvodní Karlovešťania – podal neoprávnený 
žiadateľ a bola v súlade s platným VZN rozhodnutím starostky mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves vyradená. 
Po termíne nebola doručená žiadna žiadosť 
Celkový objem žiadaných prostriedkov bol 66 134,44 eur. 
  
Komisia pri vyhodnocovaní prijala rozhodnutie hodnotiť od žiadateľov - členov Karloveského 
športového klubu (ďalej KŠK) (vzhľadom na poskytovanie príspevkov na činnosť 
prostredníctvom KŠK z rozpočtu MČ) len žiadosti o dotáciu na projekt. Žiadosti o dotáciu 
na činnosť KŠK komisia nebrala do úvahy.  
 
Komisia prerokovala všetky nevyradené žiadosti podľa zásad určených na základe platného 
VZN a následne konsenzuálne rozhodla o návrhu na výšku poskytnutej dotácie 
pre jednotlivých žiadateľov.  
 



Komisia ponechala finančnú rezervu vo výške 4 562,00 eur pani starostke na mimoriadne 
dotácie v súlade s VZN č. 7/2016 v znení 8/2017 § 6 ods. (1) písm. c) a § 6 ods. (4), ktorú je 
možno poskytnúť na základe rozhodnutia starostu a to v odôvodnených prípadoch, najmä 
ak oprávnený žiadateľ nemohol uplatniť žiadosť o dotáciu na projekt, alebo činnosť včas alebo 
v iných odôvodnených prípadoch.  
 
 
Stanovisko komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie  zo dňa 31.01.2018: 
Dotačná komisia odporúča: 

a) predložiť MiZ na schválenie návrh Dotačnej komisie o poskytnutí dotácií jednotlivým 
žiadateľom – Príloha č. 1:  Žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2018 a návrh Dotačnej 
komisie  

b) MiZ návrh schváliť 
Prít. : 6                   Za : 6                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 13.02.2018 prerokovala materiál Žiadosti 
o dotácie na rok 2018 a odporúča materiál predložiť 33. zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
(27. 02. 2018) 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Bratislava, február 2018 
 
 
 


