
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

6_ Schválený rozpočet 2021 v rámci VZN 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom dotácie v oblasti školstvo, šport 

a kultúra a informácia o zmenách v podávaní dotácií 

Dňa 15.12.2020 bolo miestnym zastupiteľstvom schválené nové Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. 

Najdôležitejšia zmena sa týka elektronického podávania žiadostí a elektronického podávania 

vyúčtovaní poskytnutej dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača. Ďalšou zmenou je, 

že podávanie bude jednokolové s termínom podania žiadosti do 31.3. 

Elektronické podávanie žiadostí pre rok 2021 bude možné od druhej polovice mesiaca január 

2021 cez webovú stránku www.raca.sk. 

Nové VZN zavádza systém elektronického podávania žiadostí a vyúčtovania prijatých 

prostriedkov prostredníctvom online formuláru dostupného na portáli https://raca.egrant.sk. 

Žiadosť musí byť zaevidovaná na elektronickom portáli s povinnými náležitosťami a s 

naskenovanými povinnými prílohami. Priamo pri podávaní žiadosti žiadateľ uvedie oblasť, 

ktorej sa žiadosť týka. Administrátor následne zhodnotí, či je žiadosť správne zaradená. Ak 

nie, osloví žiadateľa, aby žiadosť podal v rámci inej oblasti. Členovia jednotlivých komisií 

potom zhodnotia žiadosti pridelené v rámci ich oblasti prostredníctvom bodového hodnotenia 

podľa prílohy k VZN ešte pred zasadnutím komisie. Komisia následne odporučí na schválenie 

žiadosti a výšku dotácie miestnemu zastupiteľstvu. V prípade, že u žiadateľa nastane problém 

s elektronickým spôsobom podania žiadosti, je miestny úrad pripravený poskytnúť mu pomoc 

s podaním žiadosti. VZN takisto mení a spresňuje oprávnené výdavky (účel podpory) v rámci 

jednotlivých oblastí a takisto spresňuje aj výdavky, na ktoré dotáciu nie je možné poskytnúť. 

VZN ruší podávanie a schvaľovanie žiadostí v dvoch kolách a zavádza podávanie a 

schvaľovanie žiadostí v jednom kole do 31.3. 

V jednotlivých oblastiach bola na rok 2021 pridelená suma na dotácie vo výške: 

školstvo: 2.000,- € 

šport: 30.000,- € 

kultúra: 5.000,- € 

Spracovala: Dana Ölvecká, január 2021 

Podklady: EO 


