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Návrh   uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov  
 
 
SCHVAĽUJE  
 
           Zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorá je prílohou tohto uznesenia. 
 
 
 
 



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. 
 
       Predmetom predloženej Zmluvy je záväzok Mestskej časti poskytnúť Hlavnému 
mestu dotáciu zo svojho rozpočtu na rok 2015 na úhradu časti nákladov na 
rekonštrukciu Budovy Uránová 2 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 rekonštrukcii Budovy Uránová 2 vo výške 50 % celkových 
nákladov, maximálne však do výšky 250.000,00 EUR 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.  
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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

      

uzatvorená 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 

„Zmluva“) 

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 
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:  xxx 
číslo účtu:    xxx 
zastúpené:  Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom 

(ďalej len "Hlavné mesto")  
 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

Čl. I 
Predmet Zmluvy 

1.1. Hlavné mesto je vlastníkom budovy ubytovacieho zariadenia, ktorá je v evidencii 
Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor zapísaná na LV č. 4315 s popisom: 
ubytovňa-Uránová 2, súp. č. 3266 (ďalej len "Budova Uránová 2") a ktorá sa 
nachádza na pozemkoch s parc. č. 15680/14 a parc. č. 15680/15  v obci: BA-m.č. 
RUŽINOV, k. ú. Ružinov, zapísaných na LV č. 1. Zmluvné strany sa dohodli na 
spolupráci za účelom rekonštrukcie Budovy Uránová 2 ako priestorového riešenia pre 
potreby umiestnenia Základnej umeleckej školy sídliacej na ulici Exnárová 6 v 
mestskej časti Bratislava - Ružinov. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy uznesením č. 1340/2013 zo dňa 21. 11. 2013 schválilo  rozdelenie budovy 
na Exnárovej 6 a zverenie jej časti, v ktorej sídli elokované pracovisko Materskej 
školy Bancíkovej, do správy Mestskej časti ako zriaďovateľa tejto materskej školy za 
podmienky, že Mestská časť prispeje na rekonštrukciu Budovy Uránová 2 pre potreby 
priestorového riešenia umiestnenia Základnej umeleckej školy vo výške 50 % 
celkových nákladov. 

 
1.2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Mestskej časti poskytnúť Hlavnému mestu 

dotáciu zo svojho rozpočtu na rok 2015 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 rekonštrukcii Budovy Uránová 2 vo výške  
50 % celkových nákladov, maximálne však do výšky 250.000,00 EUR (slovom 
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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 2015 bude schválená Miestnym 
zastupiteľstvom Mestskej časti.  

 
 

Čl. II 
Účel, výška a spôsob poskytnutia Dotácie 

 

2.1. Mestská časť sa zaväzuje poskytnúť Hlavnému mestu Dotáciu za účelom financovania 
spolupráce s Hlavným mestom, ktorej predmetom je realizácia Projektu stanoveného 
v čl. I ods. 1.2. tejto Zmluvy v záujme zabezpečenia umeleckej výchovy 
a vzdelávania podľa vzdelávacieho programu odboru, skvalitnenia a rozšírenia 
umeleckého vzdelávania prevažne žiakov základných škôl, ale aj detí vo veku pred 
plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých, ktorými sú 
aj obyvatelia Mestskej časti, a to na rekonštrukciu Budovy Uránová 2 ako 
priestorového riešenia pre potreby Základnej umeleckej školy na ulici Exnárova 6 
v mestskej časti Bratislave - Ružinov. Dotácia je účelovo viazaná.  

 

2.2. 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 na rok 2015.  

 
Čl. III 

Podmienky použitia Dotácie 
 

3.1. Hlavné mesto sa zaväzuje použiť Dotáciu len na účel uvedený v čl. II ods. 2.1. tejto 
Zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 
3.2. Hlavné mesto sa zaväzuje dodržať všetky podmienky na poskytnutie Dotácie 

v súlade s touto Zmluvou a so Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, ako aj s ostatnými dotknutými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

 
3.3. Hlavné mesto nie je oprávnené finančné prostriedky z Dotácie získanej na základe 

tejto Zmluvy poskytnúť iným právnickým alebo fyzickým osobám alebo obciam 
s výnimkou úhrady nákladov spojených s realizovaním Projektu.  

 
3.4. Hlavné mesto nie je oprávnené finančné prostriedky z Dotácie získanej na základe 

tejto Zmluvy použiť na náklady na stravovanie a občerstvenie, honoráre, mzdy, 
odmeny a platy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, na náklady, ktoré sa nedajú 



   

 3 

preukázať účtovnými dokladmi, na úhradu výdavkov na alkohol a tabakové výrobky, 
nákup pohonných hmôt, odvod do fondov, poistné, na energie, splácanie pôžičiek, 
úverov, úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, ani na úhradu záväzkov vzniknutých 
predo dňom účinnosti tejto Zmluvy a refundáciu výdavkov vzniknutých predo dňom 
účinnosti tejto Zmluvy.  

 
3.5. Dotáciu poskytnutú na základe tejto Zmluvy možno použiť do 31. decembra 2015. 
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

4.1. Hlavné mesto ako príjemca Dotácie je povinné: 

a) viesť poskytnutú Dotáciu na osobitnom účte a viesť príslušné účtovníctvo v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

b) bezodkladne písomne informovať Mestskú časť o začatí a ukončení jednotlivých etáp 
realizácie Projektu a o použití poskytnutej Dotácie,  

c) zúčtovať poskytnutú Dotáciu podľa podmienok uvedených v Zmluve do 60 dní 
po ukončení Projektu, 

d) priložiť fotokópie účtovných dokladov o čerpaní Dotácie a zabezpečiť originály účtovných 
dokladov k nahliadnutiu, ako aj kompletný rozpočet zrealizovaného Projektu a 
fotodokumentáciu o zrealizovaní Projektu.  

4.2. Vyúčtovanie Dotácie musí obsahovať finančné účtovné doklady, ktoré preukazujú 
použitie Dotácie a súpis týchto dokladov s uvedením sumy v eurách, ako aj celkový 
súčet za všetky predložené účtovné doklady v eurách: 

a) kópiu bankového výpisu Hlavného mesta, ktorá dokumentuje použitie prijatej 
Dotácie, 

b) kópiu faktúry, ktorá musí obsahovať: číslo faktúry, názov dodávateľa, jeho 
identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), názov príjemcu, jeho 
identifikačné číslo (IČO), jeho daňové identifikačné číslo (DIČ), dátum vystavenia 
dokladu, vyplatená suma slovom aj číslom, účel vyplatenia, podpis prijímateľa, 
podpis vystavovateľa, poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný 
v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe, podpis schvaľovateľa dokladu, 

c) kópia príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať: číslo faktúry, názov 
dodávateľa, jeho identifikačné číslo (IČO), jeho daňové identifikačné číslo (DIČ), 
názov príjemcu, jeho identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), 
dátum vystavenia dokladu, vyplatená suma slovom aj číslom, účel vyplatenia, podpis 
prijímateľa, podpis vystavovateľa, poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný 
v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe, podpis schvaľovateľa dokladu, 

d) doklady z registračnej pokladne v prípade platby resp. nákupu v hotovosti,  

e) ďalšie doklady, ktoré preukazujú oprávnene a účelne vynaložené náklady na 
realizáciu Projektu. 

4.3. V prípade, že jednotlivé položky nebudú podložené riadnymi účtovnými dokladmi 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, budú 
Hlavnému mestu vrátené na doplnenie a dopracovanie. Hlavné mesto doplnené a 
dopracované doklady predloží k vyúčtovaniu v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy 
na doplnenie vyúčtovania. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty alebo v prípade, 
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že jednotlivé položky nebudú podložené riadnymi účtovnými dokladmi podľa prvej 
vety tohto odseku, nebudú Mestskou časťou uznané ako účelne a preukázateľne 
vynaložené náklady na realizovanie Projektu podľa tejto Zmluvy a Hlavné mesto 
bude povinné ich v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mestskej časti 
vrátiť. 

4.4. Hlavné mesto je povinné umožniť povereným zamestnancom Mestskej časti vykonať 
kontrolu účtovných dokladov predloženého vyúčtovania poskytnutej Dotácie 
a umožniť kontrolu použitia prostriedkov poskytnutej Dotácie. Touto kontrolou sa 
overuje najmä objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s dotknutými 
právnymi predpismi a Zmluvou, ako aj dodržanie podmienok použitia poskytnutej 
Dotácie. Mestská časť je oprávnená vo všetkých etapách realizácie Projektu, ako i po 
jeho skončení po formálnej i vecnej stránke kontrolovať účelnosť použitia 
poskytnutej Dotácie. 

Čl. V 
Sankcie 

 
5.1. Hlavné mesto je povinné vrátiť Dotáciu: 

a) vo výške, ktorá bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok podľa čl. III ods. 3.3. a 3.4. 
tejto Zmluvy, a to v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mestskej časti 
na jeho vrátenie, 

b) v sume, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej Dotácie v lehote stanovenej v čl. III 
ods. 3.5. tejto Zmluvy, a to v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Mestskej časti na jeho vrátenie, 

c) v celej výške, ak nepredloží kompletné vyúčtovanie Dotácie v lehote podľa čl. IV ods. 
4.1. písm. c) tejto Zmluvy, a to v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Mestskej časti na jeho vrátenie, 

d) v celej výške v prípade, že Dotácia bola použitá v rozpore s touto Zmluvou a/alebo 
so Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, najmä v prípade 
použitia Dotácie na iný účel ako je účel stanovený touto Zmluvou alebo v prípade 
nedodržania Zmluvou určeného alebo Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  ustanoveného spôsobu nakladania s touto Dotáciou. 

5.2. Ak Hlavné mesto poruší povinnosti stanovené v čl. III ods. 3.1, 3.3. a 3.4. alebo 
v ods. 5.1. tohto článku Zmluvy, je povinný zaplatiť Mestskej časti zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej alebo zadržanej sumy, najmenej však vo 
výške 100 EUR (slovom jednosto euro) za každý, aj začatý deň porušenia citovaných 
ustanovení Zmluvy a za každý prípad zvlášť, najviac však do výšky poskytnutej 
Dotácie.  

5.2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Mestskej časti na náhradu škody. 

 
Čl.  VI 

Záverečné ustanovenia 

6.1. Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán podpísanou ich 
štatutárnymi orgánmi. 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou sa 
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
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verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných dotknutých 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  

6.3. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú naďalej platné 
a účinné. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné 
alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy novým platným a účinným ustanovením, ktoré 
bude najlepšie zodpovedať zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia.  

6.4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
Hlavné mesto dostane dve (2) vyhotovenia a Mestská časť dostane tri (3) 
vyhotovenia.  

6.5. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné uskutočniť po dohode oboch zmluvných 
strán len formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.  

6.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej neskoršieho podpisu oboma Zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
Hlavného mesta alebo Mestskej časti, pričom rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.  

6.7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej 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 Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
starosta             primátor 
 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1340/2013 zo 
dňa 21. 11. 2013 - kópia 

2. Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 405/XXIV/2014 zo dňa  
4. 2. 2014 – kópia  

3. Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1570/2014 zo 
dňa 22. 05. 2014 – kópia  

4. LV č. 4315 – informatívny výpis  


