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        Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre dotácie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves  

 

Dátum konania: 10.9.2019 

 

Prítomní: Mgr. Beata Janatová 

                Mgr. Lenka Hlaváčová 

                Mgr. Veronika Veslárová 

                Ing. Ján Žatko 

Neprítomní: Mgr. Andrej Kovarik 

                    Adrián Jankovič 

                    Bc. Jozef Tittel 

 

Programom zasadnutia komisie bolo prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

Pani poslankyňa Janatová navrhla do VZN zapracovať: 

- Čl 2:  vo vete „Mestská časť poskytne dotáciu na podporu....“  doplniť slovo „môže“, 

potom bude veta znieť: „Mestská časť môže poskytnúť dotáciu....“, 

- Čl. 8 vypustiť slovo „alebo“, 

- Čl. 8 názov „ pracovník“  nahradiť „zamestnanec“. 

 

Pani poslankyňa Hlaváčová navrhla do VZN zapracovať: 

- ČL. 5, bod 1. : vypustiť časť vety „ ...ktorá bude spĺňať formálne náležitosti podľa čl. 4“, 

potom bude veta znieť: Každá prijatá žiadosť o poskytnutie dotácie bude predložená 

Komisii pre dotácie. 

 

Komisia pre dotácie odporúča po zapracovaní zmien schváliť Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

Všetci členovia komisie súhlasili. 

 

V ďalšej časti komisie sa členovia venovali tlačivám „Žiadosť o poskytnutie dotácie“ a 

„Vyúčtovanie dotácie“.  

Tlačivá nie sú prílohou VZN, sú zverejnené na webovom sídle. 

Členovia komisie navrhli upraviť tlačivá: 

1/  žiadosť o dotáciu:  

- v prvej časti doplniť chýbajúce údaje o štatutárovi, 

- skrátiť časť na stručný popis činnosti žiadateľa, 

- zväčšiť priestor na popis projektu, 

- z pôvodného tlačiva doplniť bod č. 6,7 a doplniť do bodu II. popis činnosti, 



- v časti III. rozpočet projektu – v tabuľke opraviť na: „predpokladané náklady“. 

2/ vyúčtovanie dotácie: 

- vo vyúčtovacej tabuľke doplniť stĺpec o označenie poradového čísla položky podľa 

žiadosti, 

- pred konečným znením tlačiva je nutné, aby ho pripomienkovali ekonómovia, potom 

bude predložené komisii. 

 

 

 

Andrej Kovarik 

predseda 

 

 

 

V Bratislave 10.9.2019 

Zapísala: Mgr. Oslancová 

 

 

 


