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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál  na  rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

dňa 14.02.2023 

 

 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom 

__________________________________________________________________________  

 

 

Predkladateľ: Materiál obsahuje: 

Mgr. Michal Drotován, v. r. 1. Návrh uznesenia MZ  

starosta  MČ Bratislava-Rača 

 2. Uznesenie MR MZ  

  MČ Bratislava-Rača 

 3. Dôvodová správa 

 4. Materiál 

 5. Stanoviská stálych komisií 
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Spracovateľ:   

Ing. Peter Semanco, v. r.   

prednosta   
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1.  

 

Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

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

osobám - podnikateľom v predloženom znení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 č. 3/2023, ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v predloženom znení 
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3. Dôvodová správa 

 

Účinnosťou zákona č. 365/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o 

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

znení neskorších predpisov sa umožnilo obciam, aby v pravidlách, na základe ktorých 

poskytujú dotácie, upravili spôsob (najmä lehotu) ich zúčtovania s vlastným rozpočtom tak, aby 

tieto dotácie nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté. 

Podmienkou však je, že samospráva nemôže cezročne poskytovať dotácie spôsobom, ktorý by 

zvyšoval jej celkový dlh. 

V praxi sa totiž neraz vyskytujú situácie, že samospráva poskytne dotácie vo forme bežných 

výdavkoch aj na aktivity, ktoré si vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu alebo stavebné 

povolenie, čo sú procesy, ktoré spolu s transparentným prideľovaním dotácií trvajú niekoľko 

mesiacov a následne nie je objektívne možné poskytnuté dotácie v danom rozpočtovom roku 

použiť a už vôbec nie vyúčtovať. Novela zákona tak umožňuje obciam a príjemcom dotácie 

lepšie využiť poskytnuté dotácie vrátane riadneho a včasného vyúčtovania. 

 

V novele VZN navrhujeme úpravu podmienky vyúčtovania dotácie príjemcom, a to: 

1. v prípade poskytnutia dotácie na vybudovanie (vrátane rekonštrukcie) uzamykateľných 

stanovíšť zberných nádob - kontajnerov (kontajnerové stojiská) do 31.12. rozpočtového 

roka nasledujúceho po rozpočtovom roku, kedy nadobudla  účinnosť zmluva o 

poskytnutí dotácie, 

2. v prípade poskytnutia mimoriadnej dotácie najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti 

zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

Návrh VZN bol zverejnený (vyvesený) v zmysle § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli mestskej časti dňa 

27.1.2023. Počas desaťdňovej lehoty nebola uplatnená žiadna pripomienka. 
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4. Materiál 
 

 

 

 

 

 

 

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.  3/2023 
zo 14.02.2023, 

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 v znení všeobecne záväzného nariadenia 

č. 8/2022 z 27.09.2022 
 

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. 3/2023, 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 v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2022 z 27.09.2022. 

.  

Článok I. 

Doplnenie nariadenia 

 

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

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2022 z 27.09.2022 (ďalej aj len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

1. V Článku 4 ods. 3 znie: „3. Poskytnuté finančné prostriedky musia byť použité len na účel, 

na ktorý boli pridelené v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí dotácie. Poskytnuté 

finančné prostriedky musia byť použité v tom kalendárnom roku, v ktorom boli poskytnuté; 

toto neplatí pre poskytnuté finančné prostriedky na účel podľa Článku 3 ods. 1 písm. d) 

tohto nariadenia. Použitie poskytnutých finančných prostriedkov podlieha vyúčtovaniu 

podľa Článku 8 tohto nariadenia.“. 

2. V Článku 6a ods. 6 prvá veta znie: „Žiadateľ doručí vyúčtovanie schválenej dotácie 

najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.“. 

3. V Článku 8 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „roka“ vkladajú slová: „okrem dotácií 

poskytnutých podľa Článku 3 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia a dotácií poskytovaných 

podľa Článku 6a tohto nariadenia.“. 
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4. V Článku 8 ods. 1 sa vkladá druhá veta, ktorá znie: „Žiadateľ doručí vyúčtovanie schválenej 

dotácie poskytnutej podľa Článku 3 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia najneskôr do 31.12. 

rozpočtového roka nasledujúceho po rozpočtovom roku, kedy nadobudla  účinnosť zmluva 

o poskytnutí dotácie.“. 

5. V Článku 8 ods. 7 sa vypúšťajú slová: „ , najneskôr však do 31.12. príslušného 

rozpočtového roka“. 

6. V Článku 8 ods. 10 sa vypúšťajú slová: „ , najneskôr však do 31.12. príslušného 

rozpočtového roka“. 

 

Článok II. 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Účinnosťou tohto nariadenia 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

8/2022 z 27.09.2022. 

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača č. UZN xx/14/02/23/P dňa 14. februára 2023. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2023.  

 

 

 

 

 

       Mgr. Michal Drotován 

        starosta 
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5. Stanoviská stálych komisií 

Materiál: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

 

 

 

 

Komisia stanovisko 
zapracované 

A/N 

zdôvodnenie / 

poznámka 

Komisia finančná a majetková  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom v predloženom znení 

A  

Komisia školská a sociálna 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom v predloženom znení 

A   

Komisia  životného prostredia, dopravy, 

výstavby, územného plánu a pre podporu 

vinohradníctva 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom v predloženom znení 

A  

Komisia kultúrna a športová  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom v predloženom znení 

A  


