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1. 

 

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 

 

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.../2018, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 z 13. decembra 

2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 

7/2017 v predloženom znení s účinnosťou od 01. januára 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       

      
Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Rača č.../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Rača č. 3/2016 z 13. decembra 2016 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 v predloženom znení s účinnosťou od 01. 

januára 2019. 
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3. Dôvodová správa 

 

Dôvodom spracovania novely všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 

7/2017 (ďalej len „návrh nariadenia“) je nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o 

niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), 

podľa ktorého štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan 

štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická 

osoba a fyzická osoba - podnikateľ nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci údaje 

evidované v informačných systémoch verejnej správy v listinnej podobe, ktorými sú register 

právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (obchodný register, živnostenský 

register, register občianskych združení) a informačný systém katastra nehnuteľností s 

účinnosťou od 01.09.2018 a výpis z registra trestov (účinnosť od 01.01.2019). 

Zároveň na základe doterajších praktických skúseností pri prijímaní žiadostí o dotácie a 

vyúčtovaní dotácií sa upravujú návrhom nariadenia aj niektoré ďalšie ustanovenia a povinné 

prílohy. V tej súvislosti boli zapracované interné a externé odôvodnené podnety na zmenu 

niektorých ustanovení aktuálne platného nariadenia. 

 

Návrh nariadenia je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Návrh nariadenia nemá priamy dopad na rozpočet mestskej časti. Mestská časť bude 

poskytovať dotácie v zmysle schváleného nariadenia z rozpočtu mestskej časti v medziach 

schváleného rozpočtu mestskej časti na príslušný rozpočtový rok. 

 

K vybraným podstatným novelizačným ustanoveniam: 

K bodu 1:  

V celom texte nariadenia sa doteraz zavedený pojem „odborné komisie“ nahrádza pojmom 

„stále komisie“ za účelom zosúladenia s názvom zriadených komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača. 

K bodu 2:  

Spresňuje sa ustanovenie v tom smere, že k žiadosti o dotáciu je potrebné predložiť potvrdenie 

o vedení účtu vystavené bankou. 

K bodom 3 a 4:  

Zmena právnej úpravy nadväzuje na platný a účinný zákon č. 177/2018 Z.z. 

K bodu 5:  

Návrhom právnej úpravy sa odstráni aplikačný problém s právnou situáciou, ak posledný deň 

lehoty na doručenie žiadosti o dotáciu pripadne na sobotu alebo nedeľu. Zavádza sa v právnej 

praxi obvyklé pravidlo, že v takomto prípade je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň. 

To znamená, že ak napríklad deň 30.06. v danom roku pripadne na nedeľu, tak posledným dňom 

lehoty na podanie žiadosti o dotáciu sa stane 01.07. Žiadateľ tak bude môcť vykonať svoj úkon 

doručenia žiadosti o dotáciu ešte v tento najbližší pracovný deň (jeho lehota bude zachovaná). 

Túto skutočnosť musí mať na pamäti nielen žiadateľ, ale aj zamestnanci mestskej časti 

vybavujúci žiadosti o dotácie.  

Z právneho hľadiska úkon doručenia žiadosti o dotáciu je možné vykonať v ktorýkoľvek deň 
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lehoty, najneskôr však v posledný deň lehoty. Pre posúdenie toho, či bola dodržaná lehota, bude 

dôležitý buď moment, keď sa žiadosť o dotáciu „fyzicky“ dostane na mestskú časť (rozhodujúci 

bude dátum osobného odovzdania žiadosti o dotáciu napr. zamestnancovi podateľne) alebo 

moment odovzdania na poštovú prepravu (v tomto prípade sa nevyžaduje, aby mestská časť 

mala žiadosť „fyzicky“ k dispozícii v lehote, postačuje, aby žiadosť bola „na ceste“ 

prostredníctvom pošty). Právna teória za deň odovzdania žiadosti o dotáciu na poštovú 

prepravu považuje deň uvedený na poštovej pečiatke, ktorou bola opatrená zásielka, prípadne - 

najmä ak je pečiatka nečitateľná - aj iný doklad o podaní zásielky na poštu (napr. dátum na 

podacom lístku, na úradnom zázname poštového úradu a pod.). 
K bodu 6:  
Navrhovanou právnou úpravou sa spresňujú povinnosti žiadateľa o dotáciu ako aj mestskej 
časti, ak sa u žiadateľa zmenia podmienky týkajúce sa účelového použitia dotácie 
a/alebo termínu realizácie projektu. Zároveň sa jednoznačne upravuje, v ktorých prípadoch sa 
zároveň musí uzatvárať aj dodatok k uzavretej dohode  o poskytnutí dotácie.  
K bodom 10 a 11:  
Podľa navrhovanej právnej úpravy už nebude platiť striktný zákaz poskytnutia dotácie na nákup 
pohonných látok a na úhradu nájomného, ale bude možné ju poskytnúť na ich financovanie za 
presne stanovených podmienok. 
K bodu 12:  
Na základe aplikačnej  praxe sa navrhuje vypustiť zákaz poskytnutia dotácie na nákup vecných 
upomienkových predmetov a darov. 
K bodom 13 a 19:   
Do právnej úpravy nariadenia sa dopĺňa informácia pre žiadateľov o dotáciu, že všetky povinné 
vzory tlačív sú verejne prístupné aj na webovom sídle mestskej  časti. 
K bodu 14:  
Zavádza sa jednoznačná právna úprava, že žiadateľ, ktorý si podá žiadosti o dotáciu v oboch 
obdobiach a/alebo ktorý si podá viacero žiadostí o dotáciu, aj z rôznych oblastí, v jednom 
období, bude môcť dostať na všetky žiadosti daného rozpočtového roku sumu, ktorá neprevýši 
sumu zodpovedajúcu 30 % z celkovej čiastky vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte 
mestskej časti na dotácie.  
K bodu 15:  
V prípade, ak nastane v praxi situácia, že sa v miestnej rade neprerokujú žiadosti o dotácie do 
sumy 330 euro vrátane (napríklad z dôvodu, že nebola uznášaniaschopná), tak aj o poskytnutí 
týchto dotácií bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo. 
K bodu 16:  
Podľa novej právnej úpravy bude povinnosťou doručiť vyúčtovanie dotácie do 30 dní po 
ukončení realizácie projektu a len v prípade ukončenia projektu v priebehu mesiaca december 
bude lehota do 31.12. príslušného kalendárneho roka a v prípade ukončenia realizácie projektu 
pred poskytnutím dotácie do 30 dní od poskytnutia dotácie. Týmto sa sleduje zamedzenie 
prevažujúceho doručovania vyúčtovaní na konci kalendárneho roka, čo nadmerne zvyšuje 
administratívnu náročnosť zúradovania tejto agendy zamestnancami mestskej časti.  
Taktiež sa zavádza pravidlo, že ak posledný deň lehoty na doručenie vyúčtovania pripadne na 
sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň a že 
lehota sa bude považovať za zachovanú, ak sa posledný deň lehoty vyúčtovanie osobne doručí 
do podateľne miestneho úradu mestskej časti alebo sa vyúčtovanie odovzdá na poštovú 
prepravu. Výklad tejto právnej úpravy je uvedený vyššie pri novelizačnom bode 5. 
K bodu 17:  
Stanovujú sa jednoznačné lehoty pre príjemcu dotácie pre vrátenie nevyčerpaných finančných 
prostriedkov z poskytnutej dotácie, pre vrátenie dotácie alebo jej časti, ak ju príjemca použil na 
iný účel ako bola poskytnutá a pre vrátenie dotácie, ak príjemca dotácie nepredložil vyúčtovanie 
dotácie v termíne a v rozsahu uvedenom v nariadení. 
K bodu 20:  

V nadväznosti na zmeny § 3 ods. 3 nariadenia v navrhovaných novelizačných bodoch 3 a 4 sa 

musia upraviť aj znenia príloh č. 1 až 4. 
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4. Materiál 

NÁVRH 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  
mestskej časti Bratislava-Rača  

č. .../2018 

z ...................... 2018, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 3/2016 z 13. decembra 2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 7/2017 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov a § 7 ods. 4 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení: 

 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 sa mení a dopĺňa 

takto: 

1. V celom texte sa slová „odborné komisie“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú 

slovami „stále komisie“ v príslušnom gramatickom tvare.  

2. V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slovo „potvrdenie“ vkladá slovo „banky“. 

3. V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c), g) a k). 

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e) a doterajšie písmená h) až j) 

sa označujú ako písmená f) až h). 

4. V § 3 ods. 3 sa slová „podľa písmena e) a f)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena d) a e)“ 

a slová „podľa písmena h) až j) a súhlasu podľa písmena k)“ nahrádzajú slovami „podľa 

písmena f) až h)“.  

5. V § 3 odsek 7 znie: 

„7. Ak posledný deň lehoty na doručenie žiadosti o dotáciu pripadne na sobotu alebo 

nedeľu, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň. Lehota podľa odseku 6 je 

zachovaná, ak sa posledný deň lehoty žiadosť o dotáciu osobne doručí do podateľne 

miestneho úradu mestskej časti alebo sa odovzdá na poštovú prepravu.“.  
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6. V § 3 odsek 12 znie: 

„12. Ak sa u žiadateľa zmenia podmienky týkajúce sa účelového použitia dotácie 

a/alebo termínu realizácie projektu, je povinný bezodkladne, avšak ešte pred uplynutím 

termínu určeného na použitie poskytnutej dotácie, písomne požiadať mestskú časť o zmenu 

účelu použitia dotácie a/alebo termínu realizácie projektu. Mestská časť najneskôr do 10 

dní od prijatia žiadosti podľa predchádzajúcej vety oznámi žiadateľovi svoje súhlasné alebo 

nesúhlasné stanovisko. Ak sa zmena týka údajov uvedených v uzavretej dohode o 

poskytnutí dotácie (§ 4 ods. 10), uzavrie mestská časť so žiadateľom dodatok k dohode. V 

prípade zmeny identifikačných údajov žiadateľa uvedených v žiadosti (názov, právna 

forma, sídlo, IČO), je žiadateľ povinný bezodkladne oznámiť túto zmenu mestskej časti. Na 

základe zmeny údajov uvedených v predchádzajúcej vete uzavrie mestská časť so 

žiadateľom dodatok k dohode o poskytnutí dotácie (§ 4 ods. 10).“. 

7. V § 3 ods. 14 písm. d) sa za slovo „vyrovnaní“ vkladajú slová „u žiadateľa“. 

8. V § 3 ods. 14 písm. e) sa za slovo „náhrad“ vkladajú slová „u žiadateľa“. 

9. V § 3 ods. 14 písm. g) sa slovo „výšku“ nahrádza slovom „úhradu“. 

10. V § 3 ods. 14 písm. h) sa za slovo „látok“ vkladajú slová „nesúvisiacich priamo s obstaraním 

tovarov a služieb, ktoré sú predmetom žiadosti o dotáciu“. 

11. V § 3 ods. 14 písm. i) sa slová „nájomného,“ nahrádzajú slovami „nájomného vrátane úhrad 

za energie súvisiacich s nájomným, ktoré nesúvisí s účelom poskytovania dotácií podľa 

tohto nariadenia.“. 

12. V § 3 ods. 14 sa vypúšťa písmeno j). 

13. V § 3 sa vkladá nový odsek 17, ktorý znie: 

„17. Povinné vzory žiadosti o dotáciu a čestného vyhlásenia podľa prílohy č. 1 a 2 tohto 

nariadenia sú dostupné aj na webovom sídle mestskej časti.“. 

14. V § 4 ods. 4 sa slová „vyčlenenej dotácie“ nahrádzajú slovami „vyčlenených finančných 

prostriedkov v rozpočte mestskej časti na dotácie“. 

15. V § 4 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová 

„v prípade neprerokovania žiadosti v miestnej rade, rozhoduje o poskytnutí dotácie miestne 

zastupiteľstvo,“. 

16. V § 6 ods. 1 sa slová „najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, v 

ktorom bola dotácia poskytnutá“ nahrádzajú slovami „v prípade ukončenia projektu v 

priebehu mesiaca december do 31.12. príslušného kalendárneho roka a v prípade ukončenia 

realizácie projektu pred poskytnutím dotácie do 30 dní od poskytnutia dotácie“ a slová 

„Ustanovenie § 3 ods. 7 tohto nariadenia platí obdobne.“ slovami „Ak posledný deň lehoty 

na doručenie vyúčtovania pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným 

dňom lehoty najbližší pracovný deň. Lehota podľa tohto ustanovenia je zachovaná, ak sa 

posledný deň lehoty vyúčtovanie osobne doručí do podateľne miestneho úradu mestskej 

časti alebo sa vyúčtovanie odovzdá na poštovú prepravu.“. 

17. V § 6 odseky 4 až 6 znejú: 

„4. Príjemca dotácie je povinný nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie 

vrátiť mestskej časti do 30 dní po doručení vyúčtovania mestskej časti. V prípade 

nedoručenia vyúčtovania alebo doručenia vyúčtovania v posledných 30 dňoch príslušného 

kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá, je príjemca dotácie povinný 

nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vrátiť mestskej časti najneskôr do 

31.12. príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá; v tomto termíne 

musia byť finančné prostriedky pripísané na účet mestskej časti. 

5. Príjemca dotácie, ktorý použil dotáciu alebo jej časť na iný účel ako bola poskytnutá, je 

povinný mestskej časti dotáciu vrátiť bezodkladne, najneskôr však do 7 dní po doručení 

vyúčtovania mestskej časti. V prípade nedoručenia vyúčtovania alebo doručenia 

vyúčtovania v posledných 30 dňoch príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia 
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poskytnutá, je príjemca dotácie povinný finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vrátiť 

mestskej časti najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia 

poskytnutá; v tomto termíne musia byť finančné prostriedky pripísané na účet mestskej 

časti. 

6. Príjemca dotácie, ktorý nepredložil vyúčtovanie dotácie v termíne a v rozsahu uvedenom 

v odseku 1 tohto ustanovenia, je povinný mestskej časti dotáciu vrátiť bezodkladne, 

najneskôr však do 7 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 1 tohto ustanovenia.  V prípade 

plynutia lehoty podľa odseku 1 tohto ustanovenia v posledných 30 dňoch príslušného 

kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá, je príjemca dotácie povinný finančné 

prostriedky z poskytnutej dotácie vrátiť mestskej časti najneskôr do 31.12. príslušného 

kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá; v tomto termíne musia byť finančné 

prostriedky pripísané na účet mestskej časti.“. 

18. V § 6 ods. 9 sa za slovo „požadovať“ vkladajú slová „od príjemcu dotácie doplnenie 

chýbajúcich údajov alebo dokumentov alebo požadovať“ a slovo „jeho“ sa nahrádza 

slovom „ich“. 

19. V § 6 sa vkladá nový odsek 10, ktorý znie: 

„10. Povinné vzory vyúčtovania dotácie a správy o realizácii projektu podľa prílohy č. 3 a 4 

tohto nariadenia sú dostupné aj na webovom sídle mestskej časti.“. 

20. Prílohy č. 1 až 4 znejú: 
 

          „Príloha č. 1 

          k nariadeniu č. 3/2016 

          v znení nariadenia č. 7/2017 

          a nariadenia č. ...../2018 

 

Ž I A D O S Ť    O    D O T Á C I U  
 

z rozpočtu mestskej časti v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 a všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2018 
 

I. Základné údaje o žiadateľovi 

 

Názov a právna forma 

žiadateľa: 
 

Sídlo žiadateľa:  

IČO:  DIČ:  

Telefón:  E-mail:    

Bankové 

spojenie: 
 IBAN:  

Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu: 
 

Telefón:  E-mail:    

Meno a priezvisko osoby 

zodpovednej za realizáciu 

projektu: 

 

Telefón:  E-mail:    



8 

 

Stručný popis činnosti (max. 150 – 250 znakov): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Popis projektu / účelu použitia dotácie 

 

Názov projektu / účelu použitia dotácie: 

 

 

Popis realizácie projektu: 

 

 

Popis projektu / účelu použitia dotácie, informácia o spôsobe a forme prezentácie 

mestskej časti po poskytnutí dotácie, o predpokladanom prínose projektu pre mestskú 

časť a jej obyvateľov, informácia o doterajšej činnosti v prospech mestskej časti (rozsah 

250 - 350 znakov): 
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Časový harmonogram projektu / účelu použitia dotácie: 

 

 

 

Miesto realizácie projektu: 

 

 

 

 

III. Rozpočet projektu 

 

Celková požadovaná výška dotácie 

v EUR: 
 

Celkové náklady na projekt v EUR:  

Výška spolufinancovania z iných zdrojov 

v EUR: 
 

 

1. 

Náklady / výdavky (položky): 

Požadovaná 

dotácia 

(EUR) 

Celkový 

rozpočet 

(EUR) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. SPOLU:   

 

2. 

Iné zdroje krytia (vlastné zdroje, výnosy/príjmy a pod.): 

 X  

 X  

 X  
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 X  

 X  

2. SPOLU: X  

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača v posledných troch rokoch: 

Rok Poskytnutá dotácia od mestskej časti v EUR 

  

  

  

 
IV. Povinné prílohy k žiadosti: 

- doklad preukazujúci oprávnenosť osoby konať v mene žiadateľa, 

- potvrdenie banky o vedení účtu alebo fotokópiu bankového výpisu v aktuálnom roku, ak má byť dotácia 

poukázaná na účet, 

- súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený 

objekt, 

- doklady, ktoré preukážu použitie dotácie na dohodnutý účel (v prípade žiadosti o poskytnutie dotácie na 

projekt, ktorý sa ku dňu podania žiadosti už zrealizoval), 

- prezenčné listiny, ktoré preukážu použitie dotácie, s originálnymi podpismi účastníkov (v prípade žiadosti 

o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý sa ku dňu podania žiadosti už zrealizoval), 

- čestné vyhlásenie žiadateľa s podpisom štatutárneho zástupcu (ďalej len „čestné vyhlásenie“) o 

vysporiadaní všetkých záväzkov voči mestskej časti Bratislava-Rača, hlavnému mestu Slovenskej 

republiky Bratislave, organizáciám založeným a zriadeným hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavy a mestskou časťou Bratislava-Rača, 

- čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, v procese reštrukturalizácie, v úpadku a nie 

je voči nemu vedené exekučné konanie, 

- čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, pravdivé a presné. 

Ďalšie povinné prílohy v prípade žiadosti o dotáciu na vybudovanie (vrátane rekonštrukcie) 

uzamykateľných stanovíšť zberných nádob - kontajnerov (kontajnerové stojiská): 

- projektová dokumentácia, ktorá bola podkladom pre stavebné konanie, resp. ohlásenie drobnej stavby, 

- stavebné povolenie, resp. súhlasné stanovisko stavebného úradu k ohlásenej drobnej stavbe, 

- fotokópia faktúry za realizáciu diela, zápis o prevzatí diela (preberací protokol) a súpis vykonaných prác, 

- fotodokumentácia stanovišťa pred realizáciou a po realizácii diela. 

 

Dátum: 
 

 

Odtlačok pečiatky, ak je 

žiadateľ povinný ju použiť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu 

žiadateľa: 
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          Príloha č. 2 

          k nariadeniu č. 3/2016 

          v znení nariadenia č. 7/2017 

          a nariadenia č. ...../2018 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Názov a právna forma 

žiadateľa: 
 

Sídlo žiadateľa:  

IČO:  DIČ:  

Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu: 
 

 

ako žiadateľ o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača 

na rok 20......   týmto 

 

č e s t n e   v y h l a s u j e m, 

že, 

 

- nemám záväzky voči mestskej časti Bratislava-Rača, hlavnému mestu Slovenskej republiky 

Bratislave, organizáciám založeným a zriadeným hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavy a mestskou časťou Bratislava-Rača, 

- nie je voči mne začaté konkurzné konanie, 

- nie som v likvidácii, 

- nie som v reštrukturalizácii, 

- nie som v úpadku, 

- nie je na môj majetok vedená exekúcia, 

- údaje uvedené v žiadosti sú úplné, presné a pravdivé. 

 

 

 

 

 

 

V .................................... dňa .................... 

 

 

 

 

............................................................................................ 

               podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa 
             (odtlačok pečiatky, ak je žiadateľ povinný ju použiť) 
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          Príloha č. 3 

          k nariadeniu č. 3/2016 

          v znení nariadenia č. 7/2017 

          a nariadenia č. ...../2018 

 

V Y Ú Č T O V A N I E   D O T Á C I E 
 

z rozpočtu mestskej časti v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 a všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2018 
 

Príjemca dotácie (identifikácia 

žiadateľa): 
 

Predmet dotácie (v súlade s dohodou 

o poskytnutí dotácie): 
 

za rok:  

 

Poskytnuté finančné 

prostriedky 

(EUR) 

Použité finančné 

prostriedky 

(EUR) 

Nepoužité finančné 

prostriedky 

(EUR) 

   

 

P.č. 

Doklad číslo 

(faktúra, 

výdavkový 

doklad, ...) 

Dátum 

vystavenia 

Dátum 

úhrady 

Suma 

(EUR) 
Dodávateľ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

SPOLU:   
 

Dátum: 
 

 

Odtlačok pečiatky, ak je 

príjemca povinný ju použiť: 
 

Podpis štatutárneho zástupcu 

príjemcu: 

 

 
Povinné prílohy k vyúčtovaniu: 

- Správa o realizácii projektu (výklad, opis, vymenovanie činností príjemcu dotácie, ktoré boli vykonané za účelom 

uskutočnenia cieľa projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá). 

- Kópie dokladov dokumentujúce čerpanie finančnej dotácie od mestskej časti Bratislava-Rača, najmä účtenky, faktúry, 

bankové výpisy. 

- Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie, najmä fotografie, propagačné materiály - programy, pozvánky, výstrižky z 

tlače. 
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          Príloha č. 4 

          k nariadeniu č. 3/2016 

          v znení nariadenia č. 7/2017 

          a nariadenia č. ...../2018 

 

Správa o realizácii projektu 
 

Príjemca dotácie (identifikácia 

žiadateľa): 
 

Výška poskytnutej dotácie (EUR):  

Predmet dotácie:  

za rok:  

Správa o realizácii projektu (výklad, opis, vymenovanie činností príjemcu dotácie, 

ktoré boli vykonané za účelom uskutočnenia cieľa projektu, na ktorý bola dotácia 

poskytnutá): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

dátum a podpis štatutárneho zástupcu 

príjemcu a odtlačok pečiatky, ak je 

príjemca povinný ju použiť“. 

 

 

Čl. II 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .................. zo dňa .................... 2018. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2019. 

 

 

  Mgr. Peter Pilinský 

  starosta 

 



5. Stanoviská stálych komisií    
materiál: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 z 13. decembra 2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 
    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 

majetková  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predložený návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 z 13. decembra 2016 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a 

fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 7/2017 s účinnosťou od 01.01.2019. 

A 

  

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu a 

dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a 

vinohradníctva 

   

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 

 


