Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava - Jarovce č. 4/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce podľa § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
„nariadenie“ alebo „VZN“).

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania dotácií z
rozpočtu mestskej časti Bratislava – Jarovce (ďalej len „mestská časť“) právnickej
osobe, ktorej zakladateľom nie je mestská časť, fyzickej osobe – podnikateľovi
a fyzickej osobe – nepodnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
mestskej časti, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti
alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti (ďalej len „žiadateľ“).
2. Mestská časť môže poskytnúť dotáciu za predpokladu, že má na tento účel
v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky.
3. Na poskytnutie dotácie a návratnej finančnej výpomoci nie je právny nárok.
4. Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh mestskej časti.

§2
Účel poskytovania dotácií
1. Mestská časť môže poskytnúť dotáciu žiadateľovi len na podporu
a) všeobecne prospešných služieb1, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov2
b) voľnočasových, vzdelávacích, športových, kultúrnych a sociálnych aktivít
detí, mládeže a obyvateľov mestskej časti.

§3
Podmienky poskytovania dotácií
1. Mestská časť poskytne žiadateľovi dotáciu na základe písomnej žiadosti (príloha
č.1).
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§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
2
§ 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Písomná žiadosť musí obsahovať:
a) názov/meno, sídlo/trvalý pobyt žiadateľa,
b) právnu formu žiadateľa,
c) IČO/dátum narodenia,
d) bankové spojenie a číslo účtu,
e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a kontakt na štatutárneho zástupcu žiadateľa,
f) názov projektu, termín a miesto konania,
g) stručnú charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru, prípadne
pripravovanej aktivity,
h) štruktúrovaný rozpočet predpokladaných nákladov na realizáciu celého
projektu a zdroje jeho zabezpečenia,
i) výšku požadovanej dotácie,
j) podpis oprávnenej osoby,
k) čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tohto VZN.
3. Mestská časť si vyhradzuje právo vyžiadať v prípade potreby doplňujúce
informácie a doklady k predmetu dotácie.
4. O poskytnutí dotácie nad 200 eur rozhoduje miestne zastupiteľstvo, vrátane výšky
spoluúčasti žiadateľa.
5. O poskytnutí dotácie do 200 eur rozhoduje starosta, vrátane výšky spoluúčasti
žiadateľa.

§4
Zúčtovanie poskytnutých dotácií
1. Po rozhodnutí o poskytnutí dotácie uzavrie mestská časť so žiadateľom zmluvu,
v ktorej musí byť uvedená výška dotácie, účel a podmienky použitia dotácie,
spôsob a termín vyúčtovania dotácie a záväzok vrátiť dotáciu v prípade porušenia
podmienok poskytnutia dotácie zo strany žiadateľa.
2. Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a efektívne,
na schválený účel a v rámci rozpočtového obdobia, najneskôr do 31. decembra
príslušného kalendárneho roka.
3. Prijímateľ dotácie vykoná vyúčtovanie poskytnutej dotácie po jej čerpaní do 60 dní
od ukončenia projektu, najneskôr však do 10. januára nasledujúceho kalendárneho
roka.
4. Prijímateľ dotácie, ktorý nepoužije, resp. použije len časť poskytnutej dotácie, je
povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka na účet mestskej časti.
5. V prípade že prijímateľ dotácie nevykoná vyúčtovanie poskytnutej dotácie riadne
a včas, nebude mu následne poskytnutá dotácia v období najmenej jedného roka.

Mestská časť bude nezúčtovanú dotáciu v stanovenom termíne považovať za
bezdôvodné obohatenie3.

§5
Sankcie
Sankcie za porušenie finančnej disciplíny upravuje osobitný predpis4.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom
Bratislava - Jarovce dňa 30. septembra 2019 uznesením č. 57/2019.
2. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Jarovce č.
1/2009 o poskytovaní nenávratných a návratných bezúročných finančných
výpomocí a dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Jarovce.

§7
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020

JUDr. Mgr. Jozef Uhler
starosta
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§ 451 až 459 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
4

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti
Bratislava – Jarovce
Žiadateľ:
Názov/meno:
Sídlo/trvalý pobyt:
IČO/dátum narodenia:
Bankové spojenie a číslo účtu:
Meno a priezvisko, trvalý pobyt a
kontakt na štatutárneho zástupcu
žiadateľa:
Telefónny kontakt:
E-mail:
Projekt:
Názov projektu, termín a miesto
konania:
Stručná charakteristika projektu,
podnikateľského zámeru, prípadne
pripravovanej aktivity:
Štruktúrovaný rozpočet
predpokladaných nákladov na
realizáciu celého projektu a zdroje jeho
zabezpečenia:
Celkové náklady projektu:
Výška požadovanej dotácie:

Vyhlasujem, že nemáme záväzky voči mestskej časti Bratislava – Jarovce a že všetky
uvedené údaje sú pravdivé a presné.

Dátum

Podpis a pečiatka
žiadateľa

Príloha č. 2 k VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti

Čestné vyhlásenie
Podpísaný štatutárny zástupca
meno, priezvisko, titul:
názov organizácie/meno:
so sídlom/trvalým pobytom:
požadujúci dotáciu na projekt (názov
projektu ):
čestne vyhlasujem, že
1. nie som dlžníkom mestskej časti Bratislava – Jarovce,
2. nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som (organizácia) v konkurze
v reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku, nie je voči mne vedený súdny, exekučný, daňový výkon
rozhodnutia, neporušil som v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho
zamestnávania podľa osobitného predpisu, nemám evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie a nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie,
3. beriem na vedomie, že poskytnuté finančné prostriedky sú verejnými
prostriedkami a pri nakladaní s nimi budem postupovať v súlade s ustanoveniami
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako aj zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych
neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4. nie som platcom dane z pridanej hodnoty*/som registrovaným platcom dane
z pridanej hodnoty a vyhlasujem, že táto nebude pri vyúčtovaní dotácie
považovaná za oprávnený výdavok*,
5. budem archivovať všetky finančné doklady týkajúce sa poskytnutej dotácie
najmenej 5 rokov,
6. všetky údaje v žiadosti i v prílohách, vrátane jednotlivých položiek v rozpočte
som uviedol pravdivo a som si vedomý právnych následkov uvedenia
nepravdivých údajov.

.............................................
podpis
* nehodiace sa škrtnite

