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1. 
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 12.3.2019 
 

Názov bodu programu: Správa o vyúčtovaní dotácií  poskytnutých z rozpočtu MČ   
                                         Bratislava – Záhorská Bystrica  právnickým   osobám alebo  
                                         fyzickým osobám – podnikateľom v roku 2018 

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
správu o vyúčtovaní dotácií, poskytnutých z rozpočtu  MČ BA-ZB právnickým osobám alebo 
fyzickým osobám – podnikateľom v roku 2018. 
  



2. 
Dôvodová správa 

 
Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica sa pri poskytovaní  dotácií právnickým alebo 
fyzickým osobám – podnikateľom riadi Všeobecným záväzným nariadením č. 3/2013, ktoré 
nadobudlo účinnosť dňa  3. 10. 2013.  
O dotáciu z rozpočtu MČ na rok 2018 požiadalo v stanovenom termíne (do 15. 10. 2018) 20 
subjektov, všetko právnické osoby, ktoré  pracujú v mestskej časti resp. úzko spolupracujú 
s mestskou časťou a podieľajú sa na jej  kultúrno – spoločenskom živote.   
Fyzická osoba – podnikateľ tak, ako v predchádzajúcich rokoch  o dotáciu nepožiadala. 
 
Výšku dotácie pre jednotlivé organizácie schválilo Miestne zastupiteľstvo dňa 20.02.2018 pri 
schvaľovaní rozpočtu mestskej časti uznesením č. 308/2018.  
 
Celková suma poskytnutých finančných prostriedkov na dotácie v roku 2018 dosiahla 
výšku 77 300,00 EUR. 
 
Podľa § 5  VZN č. 3/2013  poskytnutie  finančnej dotácie podlieha ročnému zúčtovaniu. 
Prijímateľ finančnej dotácie je povinný písomne predložiť vyúčtovanie použitia prostriedkov  
najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive, spolu s kópiami 
účtovných dokladov v  zmysle platnej legislatívy a stručnou správou o priebehu akcií. 
 
Z vykonanej kontroly vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej 
časti konštatujeme, že poskytnuté finančné prostriedky boli použité v rámci podmienok 
prijatých vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2013. 
Termín podania vyúčtovania poskytnutej dotácie je max. do 15.1. príslušného roku. Nie 
všetkým organizáciám sa  uvedený termín podarilo dodržať. 
 

Správa o vyúčtovaní dotácií  poskytnutých MČ B-ZB právnickým 
osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom v roku 2018 

 
V rozpočte schválenom miestnym zastupiteľstvom na rok 2018 boli odsúhlasené dotácie  pre 
nasledujúce  organizácie pôsobiace v MČ : 
 

Číslo 
zmluvy 

Názov organizácie Poskytnutá 
suma 
v roku 
2017 

Schválená 
suma podľa 
rozpočtu 
na rok 2017  

Poskytnutá 
suma 
v roku 
2018 

Suma 
použitých 
FP 
v roku 2018 

1/2018 NO Bystrický prameň 15 700,00 15 700,00 2 600,00 2 600,00 
2/2018 PS Sekýľ 500,00 500,00 500,00 500,00 
3/2018 TTC Záhorská Bystrica 750,00 750,00 3 000,00 3 000,00 
4/2018 Poľovnícka spoločnosť ZB 500,00 500,00 500,00 500,00 
5/2018 DHZ Záhorská Bystrica 6 622,00 6 622,00 7 000,00 7 000,00 
6/2018 Miestny spolok SČK ZB 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 
7/2018 Klub dôchodcov ZB 5 000,00 5 000,00 4 000,00 4 000,00 
8/2018 OZ Hlas nádeje 3 500,00 3 500,00 4 500,00 4 500,00 
9/2018 OZ Pozitívum v nás 500,00 500,00 1 500,00 1 500,00 

10/2018 Miestny odbor Matice 
Slovenskej 

2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 

11/2018 Roman Hanúsek / Velvet 
Hammer 

500,00 500,00 500,00 500,00 

12/2018 Rímskokatolícka cirkev Farnosť 
Bratislava – Záhorská Bystrica 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

13/2018 OZ MKF Slovan ZB 4 000,00 4 000,00 5 000,00 6 750,00 



14/2018 Spoločenstvo priateľov stolného 
tenisu 

2 000,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 

15/2018 ŠK Hargašova Záhorská 
Bystrica 

24 000,00 24 000,00 17 000,00 17 000,00 

16/2018 TJ Záhorák, tenisový klub 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
17/2018 Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov 
350,00 350,00 350,00 350,00 

18/2018 Lokalita Plánky o.z. 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 
19/2018 MFK Záhorská Bystrica 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 
20/2018 OZ Devínske jazero – sever 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 
3/2017 RZ pri ZŠ s MŠ 500,00 500,00 0,00 0,00 

  0 0   
 S p o l u : 80 022,00 80 022,00 75 550,00 77 300,00 

 
 
NO Bystrický prameň č. zmluvy 1/2018 
Poskytnuté prostriedky: 2 600,00 EUR 
Hlavnou činnosťou Bystrického prameňa je poskytovanie prepravnej služby Senior Taxi. 
OZ Bystrický prameň použil finančné prostriedky na úhradu prenájmu motorového vozidla 
a úhradu poplatkov za telefón.   
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 15.01.2019. 
 
Poľovnícka spoločnosť Sekýľ  č. zmluvy 2/2018 
Poskytnuté prostriedky: 500,00 EUR 
Uvedené prostriedky boli použité na nákup pohonných hmôt, ktoré využili pri výkone 
hospodárskej činnosti – ochrane životného prostredia –  zbere a odvoze odpadu z okrajových 
častí MČ ako aj lesnej časti CHKO Malé Karpaty, čistení a dezinfekcii potokov tečúcich aj 
cez obec a pod.  
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 15.01.2019. 
 
OZ TTC Záhorská Bystrica č. zmluvy  3/2018 
Poskytnuté prostriedky: 3 000,00 EUR 
Prijímateľ prijatú dotáciu použil na úhradu štartovného, úhradu registračných poplatkov, 
nákup materiálneho vybavenia na tréningy, úhrada prenájmu nebytových priestorov.  
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená  21.05.2018 
 
Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica č. zmluvy 4/2018 
Poskytnuté prostriedky: 500,00 EUR 
Poskytnutú dotáciu použili na opravu dverí, na opravu mrazničky a na opravu kaplnky 
svätého Vendelína.  
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená  03.10.2018. 
 
Dobrovoľný hasičský zbor č. zmluvy 5/2018 
Poskytnuté prostriedky:  7 000,00 EUR 
Dobrovoľný hasičský zbor poskytnutú dotáciu vyčerpal na materiálne a technické vybavenie, 
služobné rovnošaty, zásahová obuv, údržba a opravy hasičských vozidiel, úhrada realizácie 
súťaže, úhradu pohonných hmôt. 
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 15.01.2019. 
 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža č. zmluvy 6/2018 
Poskytnuté prostriedky:  1 300,00 EUR 
MS SČK použil finančnú dotáciu  na zakúpenie rovnošiat pre poskytovateľov prvej pomoci,                                     
zakúpenie zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, odborné vzdelávanie členov ČK, členské 
príspevky, zakúpenie občerstvenia pri odberoch krvi. 



Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená  07.01.2019. 
 
 
Klub dôchodcov č. zmluvy 7/2018 
Poskytnuté prostriedky:  4 000,00 EUR 
Uvedená suma bola použitá na zabezpečenie činnosti Klubu dôchodcov a ním 
organizovaných akcií : zabezpečenie kultúrneho programu pri stretnutiach Klubu dôchodcov - 
- Jubilanti, Fašiangy, Vianoce, Úcta k starším, ozvučenia, darčekov jubilantom, dopravných 
nákladov pri zájazdoch členov KD. 
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 15.01.2019. 
 
OZ Hlas Nádeje č. zmluvy 8/2018 
Poskytnuté prostriedky:  4 500,00 EUR 
OZ Hlas nádeje poskytnutú dotáciu vyčerpal na zakúpenie  materiálu, stravy, občerstvenia a 
darčekov pri akcii Karneval, MDD, deň otcov, farský tábor, denný tábor, pobytový távor, 
tvorivé dielne, divadelné predstavenie farského zboru, nákladov pri zabezpečovaní Letného 
tábora a denného tábora, organizovanie kultúrnych podujatí, športovo-spoločenských 
podujatí, športových podujatí. 
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 15.01.2019. 
 
OZ Pozitívum v nás č. zmluvy 9/2018 
Poskytnuté prostriedky: 1 500,00 ERU 
Poskytnuté finančné prostriedky Občianske  združenie  použilo na úhradu sprievodcovských 
služieb pri spoznávacích zájazdoch Trnavy, Luhačovíc, Trenčína a zakúpenie počítača , 
zabezpečenie vzdelávacích  a športových aktivít  a  lektorskú činnosť pre študentov Akadémie 
tretieho veku. 
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 04.01.2019. 
 
MO Matice Slovenskej č. zmluvy 10/2018 
Poskytnuté prostriedky:  2 300,00  EUR     
MO Matice slovenskej podľa predloženého vyúčtovania poskytnutú dotáciu použil na úhradu 
materiálu na zabezpečenie ľudových krojov, zabezpečenia vystúpení na domácich 
podujatiach, zorganizovania Dní matičnej akadémie, spracovávanie nahrávky ľudových piesní 
z oblasti Záhoria. 
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 15.01.2019. 
 
Roman Hanúsek / Velvet Hammer č. zmluvy 11/2018 
Poskytnuté prostriedky: 500,00 EUR 
Prijímateľ použil dotáciu na nákup odbornej literatúry a železiarskeho materiálu na výrobu 
a predaj drobných remeselných výrobkov.  
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená  03.01.2019. 
 
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava - Záhorská Bystrica č. zmluvy 12/2018 
Poskytnuté prostriedky:  10 000,00 EUR   
Farnosť v Záhorskej Bystrici poskytnuté finančné prostriedky použila na opravu kaplnky 
svätého Jána Krstiteľa na Donskej ulici, na úpravu vstupu na cintorín (nová brána), zakúpenie 
kobercov do kostola a obšitie kobercov v kostole.  
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená  14.01.2019 
 
Občianske združenie MKF Slovan Záhorská Bystrica č. zmluvy 13/2018 
Z rozpočtu: 1 750,00 EUR 
Občianske združenie poskytnutú dotáciu použili na úhradu materiálových nákladov na úhradu 
občerstvenia hráčov, za vedenie účtovníctva, členských poplatkov, žiadostí o transfer hráčov, 
trénerov, delegačiek osôb, štartovného,  nákup dresov a lôpt,  prenájom telocvične,  poplatkov 



Slovenskému futbalovému zväzu (hosťovanie hráčov, registračné poplatky, odmeny 
delegovaných  osôb), štartovné. 
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená  27.12.2018. 
 
Spolok priateľov stolného tenisu č. zmluvy 14/2018 
Poskytnuté prostriedky: 1 500,00 EUR   
OZ SPST poskytnutú dotáciu vyčerpalo na úhradu prenájmu nebytových priestorov, web 
domény SPST, vedenia účtovníctva, športového materiálu, potlače športových dresov. 
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená  07.01.2019 
 
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica č. zmluvy 15/2018 
Poskytnuté prostriedky : 17 000,00 EUR 
Na podporu:  

Florbalu - mládež - 13 000,00 EUR 
 ŠK Hargašova – florbal poskytnutú dotáciu využilo na úhradu nákladov na  prenájom 
telocvične a športovej haly, štartovné, prepravu a ubytovanie hráčov, zdravotnej hliadky, 
tričiek a potlač, dresov, súťažno-organizačné poplatky.   
       Florbalu – dospelí -  4 000,00 EUR 
ŠK Hargašova – florbal poskytnutú dotáciu využilo na úhradu prenájmu športových hál 
a telocviční na zápasy a tréningy. 
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 1401.2019 
 
TJ Záhorák č. zmluvy 16/2018 
Poskytnuté prostriedky: 2 000,00 EUR 
TJ Záhorák poskytnutú dotácie čerpal  na úhradu vody, elektriny, cien turnajov, tenisových 
loptičiek, náradia, opravy sprchy, vodovodnej batérie a náradia, web stránky a domény.   
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 22.01.2019 
 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov č. zmluvy 17/2018 
Poskytnuté prostriedky: 350,00 EUR 
ZO SZPB finančné prostriedky použila na úhradu nákladov spojených s kultúrno-
spoločenskými akciami pri príležitosti osláv štátnych sviatkov a pamätných dní,   zabezpečením 
členských schôdzí, nákup kytíc k pamätníkom.   
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 09.01.2019 

 
Lokalita Plánky o.z. 18/2018 
Poskytnuté prostriedky: 1 000,00 EUR 
Lokalita Plánky o.z  dotáciu čerpalo na úhradu informačných  smerových tabúľ, dopravného 
značenia.   
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená  26.09.2018 
 
MFK Záhorská Bysdtrica 19/2018 
Poskytnuté prostriedky: 10 000,00 EUR 
MVK Záhorská Bystrica použil dotáciu na úhradu ubytovania a stravovania počas športového 
sústredenia, mimoškolskej vzdelávacej činnosti, športových pomôcok a detských prvkov, 
trénera. 
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená 15.01.2019 
 
OZ Devínske Jazero – sever č. zmluvy 20/2018 
Poskytnuté prostriedky: 1 000,00 EUR 
Prijímateľ prijatú dotáciu použil na úhradu za zemné práce na úpravu príjazdovej cesty. 
Dotácia bola čerpaná v zmysle VZN, predložená  26.09.2018 
 
 


