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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní 
 
 
 
 
A.                                                     b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
predložený materiál  
                                                                                                                                T: 15.12.2015 
 
 
 
 
B.                                                          s ch v a ľ u j e  
 
Dodatok č. 1. ku Zmluve o poskytnutí dotácie uzatvorenej dňa 14.8.2014 
                                                                                                                                T: 15.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
Dôvodová správa 
 
 

Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 21.11.2013 
prijalo uznesenie číslo 1340/2013, v ktorom súhlasilo s rozdelením budovy na Exnárovej ul. č. 
6, súpisné č. II 3124, na dve osobitné nové budovy s osobitnými súpisným číslom a s 
odzverením novovytvorenej budovy na Exnárovej 6 z pôvodného súpisného čísla II 3124, v 
ktorej sídlia elokované triedy MŠ Bancíkovej do správy MČ Bratislava- Ružinov za podmienok, 
že MČ Bratislava- Ružinov sa zaviaže prispieť na nadstavbu (prístavbu) rekonštrukciu budovy 
pre potreby ZUŠ Exnárova vo výške 50% nákladov. Uvedené odzverenie bolo zrealizované a 
súpisné číslo MŠ Exnárova 6 bolo pridelené.  

Mestská časť Bratislava – Ružinov sa zmluve zaviazala ( zmluvy v prílohe materiálu) 
poskytnúť z rozpočtu na rok 2015 Hlavnému mestu dotáciu na úhradu časti nákladov na 
rekonštrukciu budovy Uránová 2, Bratislava formou transferu finančných prostriedkov. 

Mestská časť Bratislava – Ružinov potvrdila svoj záväzok participovať na rekonštrukcii 
budovy Uránová 2 vo výške 50 % nákladov, maximálne však do výšky 250.000,00 EUR 
zmluvou o poskytnutí dotácie. 

Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ nedošlo ku rekonštrukcii budovy Uránová 2, 
Bratislava a predmetná dotácia od mestskej časti Bratislava – Ružinov nemohla byť v súlade 
s účelom poskytnutia využitá, navrhujeme z dôvodu legislatívnej čistoty  schváliť Dodatok  ku 
Zmluve o poskytnutí dotácie ...., v ktorom bude zapracovaná zmena termínu jej využitia a 
poskytnutia do 31.12.2016. Ostatné povinnosti spojené s poskytnutou Dotáciou stanovené touto 
Zmluvou ostávajú nedotknuté. 
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Dodatok č. 1  

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE uzatvorenej dňa 14.8.2014 

   

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len 

„Dodatok č. 1“) 

Zmluvné strany: 

1. Mestská časť Bratislava - Ružinov 
so sídlom:          Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
identifikačné číslo:         00 603 155 
bankové spojenie:        Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:          1800186012/5600 
                                                IBAN: SK125600000000180018601, SWIFT: KOMASK2X 
zastúpená:          Ing. Dušanom Pekárom, starostom  

(ďalej len  "Mestská časť“) 
 
a 

 
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

so sídlom:     Primaciálne námestie 1, 811 07 Bratislava 
identifikačné číslo:   00 603 481 
bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
číslo účtu:    25827813/7500 
                                                  IBAN: SK275000000000025827813, SWIFT: CEKOSKBX 
zastúpené:  JUDr. Ivom Nesrovnalom, LL.M., primátorom 

(ďalej len "Hlavné mesto")  
 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 14.8.2014 uzatvorili Mestská časť a Hlavné mesto Zmluvu o poskytnutí dotácie 
(ďalej len „Zmluva“) v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
č. 405/XXIV/2014 zo dňa 4.2.2014 a uznesením miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti č. 467/XXVIII/2014 zo dňa 24.6.2014. 

2. V zmysle čl. VI. bodu 6.5. Zmluvy zmeny a doplnky Zmluvy je možné uskutočniť po 
dohode oboch zmluvných strán len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
Zmluvnými stranami. 

3. Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti č. ............./2015 zo 
dňa ..............2015 uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Zmluve.     

 
Čl. II 

Predmet Dodatku č. 1 
1. Článok I Predmet Zmluvy body 1.2. a 1.3. sa nahrádzajú novým znením : 
 

1.2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Mestskej časti poskytnúť Hlavnému mestu 
dotáciu zo svojho rozpočtu na rok 2016 na úhradu časti nákladov na 
rekonštrukciu Budovy Uránová 2 (ďalej len „Projekt“) formou transferu 
finančných prostriedkov Hlavnému mestu v súlade s uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 405/XXIV/2014 zo dňa 4. 
2. 2014, ktorým Mestská časť potvrdila svoj záväzok participovať na 
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rekonštrukcii Budovy Uránová 2 vo výške  
50 % celkových nákladov, maximálne však do výšky 250.000,00 EUR (slovom 
dvestopäťdesiattisíc euro) (ďalej len „Dotácia“), ak takéto riešenie bude 
schválené v mestskom zastupiteľstve ako riešenie priestorového usporiadania 
Základnej umeleckej školy Exnárova 6, Bratislava a MŠ Bancíkovej 2, 
Bratislava/ET Exnárova 6, Bratislava. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
SR Bratislavy svojim uznesením č. 1570/2014 zo dňa 22. 05. 2014 schválilo 
zverenie nehnuteľného majetku Hlavného mesta v k.ú. Ružinov, stavby 
„Materskej školy“ na Exnárovej 6, súpisné číslo II.18131 do správy Mestskej 
časti za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacich s prevádzkou škôl a školských 
zariadení. Predmetom tejto Zmluvy je zároveň záväzok Hlavného mesta použiť 
Dotáciu výlučne na účel, spôsobom a za podmienok stanovených touto 
Zmluvou, ako aj splniť všetky ostatné povinnosti spojené s poskytnutou 
Dotáciou stanovené touto Zmluvou.  

 
1.3. Dotácia z rozpočtu Mestskej časti  podľa § 7 ods. 1 písm. e) a § 7 ods. 2 

zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o rozpočtových pravidlách“) pre rok 2016 bude schválená miestnym 
zastupiteľstvom Mestskej časti.  

 
2. Článok II Účel, výška a spôsob poskytnutia Dotácie bod 2.2. sa nahrádza novým 

znením : 
 

2.1. Mestská časť poskytne Hlavnému mestu na realizáciu Projektu Dotáciu uvedenú 
v odseku 2.1 tohto článku na bankový účet Hlavného mesta uvedený v záhlaví 
tejto Zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia Hlavného 
mesta o získaní príslušných povolení stavebného úradu na realizáciu Projektu, 
najskôr však po schválení rozpočtu Mestskej časti na rok 2016. 

3.     Článok III Podmienky použitia Dotácie bod 3.5. sa nahrádza novým znením : 
 

3.5. Dotáciu poskytnutú na základe tejto Zmluvy možno použiť do 31. decembra 
2016. 

 

Čl.  III 
Záverečné ustanovenia 

6.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou 
originálu, z ktorých Hlavné mesto dostane dve (2) vyhotovenia a Mestská časť 
dostane tri (3) vyhotovenia.  

6.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho neskoršieho podpisu oboma 
Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 
webovom sídle Hlavného mesta alebo Mestskej časti, pričom rozhodujúce je jeho 
prvé zverejnenie.  

6.3. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, 
že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi 
potvrdzujú. 

 

V Bratislave dňa .................................  V Bratislave dňa ................................... 

 

.........................................................                 ............................................... 

Mestská časť Bratislava – Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 
Ing. Dušan Pekár JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 

starosta             primátor 


