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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava–Rača, dňa 6.9.2022 

 

Návrh 

na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 10/2020 z 15.12.2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a 

fyzickým osobám - podnikateľom 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Mgr. Michal Drotován 

starosta 

 

 

Spracovateľ: 

JUDr. Renáta Korduliaková 

vedúca Kancelárie starostu 

Ing. Peter Semanco 

prednosta 

 

 

Dôvodová správa 

Na základe mimoriadnych udalosti v Rači (požiar vo viniciach, Covid19, vojna na Ukrajine) 

ale aj v okolí (povodne, tornádo na Morave a pod.) je potrebné novelizovať VZN o dotáciách, 

aby v podobných prípadoch bolo možné poskytnúť jednorazovú dotáciu v priebehu celého roka. 

Danú dotáciu bude možné udeliť v presne stanovených dôvodoch, pri jej schvaľovaní musí byť 

jasná aj výška a spôsob pokrytia v rozpočte mestskej časti. Daná dotácia nemá riešiť náhradu  

škôd ale má pomôcť preklenúť zložité obdobie po mimoriadnej situácií ako je napr. povodeň 

alebo požiar veľkého rozsahu. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva odporúča MZ 

MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Rača, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 10/2020 z 15.12.2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom s účinnosťou pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mestskej 

časti. 

 

 

Príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 

10/2020 z 15.12.2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom 
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Príloha 

 

 

 

 

 

 

N  Á  V  R  H  

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.  8/2022 
z 27.09.2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa   

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2020 

z 15.12.2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a 

fyzickým osobám - podnikateľom 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona                  

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov, § 6 ods. 1 zákona 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, vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie  mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15.12.2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. 

.  

Článok I. 

Doplnenie nariadenia 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie č. 10/2020 z 15.12.2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej aj len „nariadenie“) sa dopĺňa 

nasledovne:  

 

Za článok 6 sa dopĺňa nový článok  6a s názvom „Mimoriadne dotácie“, ktorý znie  nasledovne: 

 

   „Článok 6a 

                               Mimoriadne dotácie 

 

1. Dotácie podľa tohto nariadenia je žiadateľom možné poskytnúť aj v prípade 

mimoriadnej udalosti na území mestskej časti v záujme zachovania a podpory 

podnikania a zamestnanosti. Mimoriadnou udalosťou sa rozumie najmä: požiar, 

výbuch, priamy úder blesku, povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, 

zemetrasenie, tornádo. 

 

2. O dotáciu je možné požiadať do 6 mesiacov odo dňa, kedy k mimoriadnej udalosti 

došlo.   
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3. Žiadateľ o dotáciu v dôsledku mimoriadnej udalosti podľa tohto článku nariadenia 

požiada o dotáciu písomne formou žiadosti adresovanej mestskej časti. 

 

4. Žiadosť o dotáciu musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v článku 5 bod 3 písm. 

a), b), c), d), e), f), j)a k): 

 

i) popis dopadu prírodnej katastrofy na podnikateľskú činnosť alebo zamestnanosť , 

ii) účel dotácie - popis činností, na ktorú má byť dotácia použitá. 

 

5. Poskytnuté finančné prostriedky musia byť použité len na účel, na ktorý boli pridelené 

v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí dotácie.  

 

6. Žiadateľ doručí vyúčtovanie schválenej dotácie najneskôr do 31.12 príslušného 

rozpočtového roka. Vyúčtovanie adresované mestskej časti je potrebné podať písomne. 

Vo vyúčtovaní žiadateľ uvedie vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý bola 

dotácia použitá a priloží skeny riadne očíslovaných účtovných dokladov o použití 

finančných prostriedkov na dohodnutý účel - faktúry, výpisy z banky, výdavkové a 

príjmové pokladničné doklady, cestovné príkazy, prezenčné listiny, preberacie 

protokoly, zmluvy a iné. 

 

7. Pri čerpaní dotácie sa nepoužije ustanovenie článku 4 bod 4 nariadenia. 

 

8. O poskytnutí dotácie a jej výške rozhoduje miestne zastupiteľstvo na základe 

odporúčania vecne príslušných stálych komisií miestneho zastupiteľstva. Miestne 

zastupiteľstvo zároveň po rozhodnutí o poskytnutí dotácie schváli úpravu rozpočtu. 

 

9. Na postup pri mimoriadnych dotáciách sa požijú ustanovenia tohto nariadenia 

s výnimkou zmien ustanovených v tomto článku.“  

 

 

 

Článok II. 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Účinnosťou tohto nariadenia sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15.12.2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 

osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. 

2. O mimoriadnu dotáciu podľa tohto nariadenia je možná požiadať aj z dôvodu  mimoriadnej 

udalosti ku ktorej došlo najviac 3 mesiace pred nadobudnutím jeho účinnosti. 

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača č. UZN xxx/27/09/22/P zo dňa 27. septembra 2022. Toto nariadenie nadobúda 

účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

       Mgr. Michal Drotován 

        starosta 


