
 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
č. 4/2015  

 
zo dňa 23.06.2015  

 
 

ktorým sa mení a dopĺňa 
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 
 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sa podľa § 6 ods. 1 zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) a   b) 
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 uznieslo na tomto všeobecnom záväznom 
nariadení (ďalej len „nariadenie“): 

 
 

Čl. I 
 
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 sa mení takto: 
 
1. Rušia sa ustanovenia § 3 odseky 5 až 7. 
 
2. Do ustanovenia § 3 sa vkladajú nové odseky 5 až 11, ktorých znenie je nasledujúce: 
 
(5) Vecnú kontrolu žiadostí a splnenia formálnych náležitostí vykonáva Miestny úrad. 
 
(6) O poskytnutí dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci vo výške do 1.000 eur 
rozhoduje starosta. 
(7) O poskytnutí dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci vo výške od 1.001 eur do
3.000 eur rozhoduje po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných komisiách Miestna rada. 
(8) O poskytnutí dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci vo výške nad 3.000 eur 
rozhoduje po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných komisiách Miestne zastupiteľstvo. 
(9) Dotáciu alebo návratnú finančnú výpomoc je možné schváliť len do výšky zostatku 
schválených rozpočtových prostriedkov, pričom sa prihliada na termíny predkladania 
žiadostí podľa § 3 odsek 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia v rámci celého 
kalendárneho roka. 
(10) Rozhodnutie o poskytnutí dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci podľa odsekov 6, 
7 až 8 sa zverejní do 15 dní na webovom sídle Mestskej časti. 
(11) O rozhodnutí podľa odseku 6 starosta informuje Miestne zastupiteľstvo na najbližšom 
riadnom zasadnutí.  
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Čl. II. 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. júla 2015.  
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                              Dana Čahojová, v. r. 
                                                                                                                    starostka 


