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Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z participatívneho 
rozpočtu BSK pre rok 2018 

 
V roku 2018 prichádza Bratislavský samosprávny kraj s možnosťou participácie svojich občanov 
na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných 
prostriedkov - prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK 
podporiť malé komunitné projekty. 
 
BSK vyčlenilo pre túto časť rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je 
stanovená na 5 000 €.  
 
ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET? 

 časť rozpočtu BSK vyčlenená na financovanie verejných projektov; 
 o realizácii predložených projektov rozhodujú formou hlasovania obyvatelia BSK podľa vlastného 

uváženia; 
 nástroj pre transparentné monitorovanie verejných výdavkov zo strany obyvateľov BSK; 
 prostriedky budú rozdelené medzi víťazné projekty do jednotlivých okresov regiónu podľa počtu 

obyvateľov nasledovne:  

 
 
AKÉ OBLASTI MÔŽU BYŤ PODPORENÉ? 
Verejnoprospešné služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach: 

 voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové 
a tvorivé aktivity; 

 komunitné aktivity; 
 šport – organizácia športových turnajov a aktivít, výkonnostný šport detí a mládeže; 
 kultúra – kultúrne aktivity komunitných občianskych združení; 
 životné prostredie – aktivity zamerané na rozvoj vzťahov s prírodou, zveľaďovanie prostredia 

komunít; 

Okres Počet obyvateľov Podiel v % Podiel v €

Bratislava I. 40 610 6% 15 599 €

Bratislava II. 114 920 18% 44 143 €

Bratislava III. 66 442 10% 25 522 €

Bratislava IV. 96 791 15% 37 179 €

Bratislava V. 110 801 17% 42 561 €

Senec 84 637 13% 32 511 €

Malacky 72 999 11% 28 040 €

Pezinok 63 638 10% 24 445 €

SPOLU 650 838 100% 250 000 €

 * Zdroj: Štatistický úrad SR k 31.12.2017
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 zdravotníctvo – projekty podpory oblasti zdravia, osvety v zdravotníctve; 
 sociálna pomoc – podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené 

skupiny obyvateľstva; 
 komunitná infraštruktúra. 

 
 
AKÝM SPÔSOBOM JE MOŽNÉ ČERPAŤ PROSTRIEDKY Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU? 
Finančné prostriedky je možné čerpať ako dotáciu. 
 
DOKEDY JE POTREBNÉ PODAŤ ŽIADOSŤ? 
V zmysle tejto výzvy je možné žiadosť podať v termíne od 23.5.2018 do 2.7.2018 vrátane. 
 
AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE? 
Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať maximálne 5 000 EUR vrátane, pričom každý žiadateľ – 
organizácia môže podať najviac jednu žiadosť. Predkladané projekty nemôžu byť spolufinancované z iných 
prostriedkov rozpočtu BSK, z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. Súkromné zdroje 
môžu byť súčasťou spolufinancovania predkladaných projektov. 
 
KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU? 

 obec, mesto alebo mestská časť na území BSK; 
 iná právnická osoba so sídlom na území BSK, a ktorej BSK nie je zakladateľom (občianske združenie, 

nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť) a organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí alebo mestských častí (materské školy, základné školy); 

 fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území BSK. 
 
O dotáciu nemôže požiadať organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
 
AKO PODAŤ ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU? 
Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez portál BSK, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár 
(formulár bude sprístupnený 23.5.2018). Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými 
prílohami doručiť na Podateľňu Úradu BSK - osobne alebo poštou na adresu: 
 
Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16 
P.O. Box 106 
820 05 Bratislava 25 
 
Takto podané žiadosti je potrebné výrazne označiť „Participatívny rozpočet“ a podať v termíne do 2.7.2018, 
pričom rozhodujúci je dátum podania v Podateľni Úradu BSK, resp. dátum podania na pošte. 
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Žiadateľ je zároveň povinný do konca hlasovania doručiť na základe výzvy z BSK: 

 

 
AKÉ SÚ KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ? 
Po formálnej stránke posúdi všetky žiadosti pred hlasovaním verejnosťou Komisia pre participatívny rozpočet 
najmä základe nasledovných kritérií: 

 logická a vecná prepracovanosť projektu (zrozumiteľnosť, prehľadnosť, jasne formulovaný cieľ); 
 možnosť zapojenia verejnosti do realizácie projektu; 
 finančná stránka projektu (primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu); 
 schopnosť realizácie projektu (jasný a vykonateľný realizačný plán). 

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ PROCES SCHVAĽOVANIA AŽ PO HLASOVANIE? 

 

Obce, mestá,
mestské časti

Občianske 
združenie

Nadácia
Iné neziskové

organizácie
Registrovaná 

cirkev
Obchodná 
spoločnosť

Fyzická osoba 
podnikateľ

Doklad o zriadení 
(napr. stanovy, nadačná listina, štatút a pod.) O P P P P O O
Kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v 
mene žiadateľa
(menovací dekrét alebo iný relevantný doklad o 
vymenovaní štatutárneho zástupcu)

P P P P P O P

Doklad o pridelení IČO O P P P P P P
Doklad o pridelení DIČ O O O O O O P
Doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke P P P P P P P
Výpis z registra trestov právnických osôb 
- organizácie P P P P P P P
Doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti 
alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti 
(ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, 
opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti)

P P P P P P P

Súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu
(ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený 
objekt )

P P P P P P P

Oprávnení žiadatelia so sídlom na území BSK

POVINNÉ DOKLADY PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU BSK

Obce, mestá,
mestské časti

Občianske 
združenie

Nadácia
Iné neziskové

organizácie
Registrovaná 

cirkev
Obchodná 
spoločnosť

Fyzická osoba 
- podnikateľ

Výpis z príslušného registra 
(originál alebo overená kópia)
nie starší ako 3 mesiace od  dátumu podania žiadosti 

O P P P P P P

Zverejnenie výzvy najneskôr 15.5.2018

Predkladanie projektov 15.5.2018 - 29.6.2018

Posudzovanie projektov 14.7.2018

Hlasovanie verejnosti
30 dní od predloženia 
projektov komisiou

Vyhlásenie výsledkov, 
uzatváranie zmlúv 30 dní od ukončenia hlasovania

Harmonogram procesu schvaľovania žiadostí:
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PRED HLASOVANÍM 
Údaje a základné informácie o predložených projektoch budú zverejnené na portáli BSK pre účely prezentácie 
a propagácie projektov. O tom, ktoré projekty získajú podporu pre realizáciu rozhodnú hlasovaním obyvatelia 
BSK formou elektronického hlasovania cez portál BSK. Každý víťazný projekt musí získať minimálne 20 hlasov.  
 
PO UKONČENÍ HLASOVANIA 
Výsledky hlasovania, ako aj zoznam úspesných žiadateľov budú zverejnené na portáli BSK.  
 
Po ukončení hlasovania a jeho následnom vyhodnotení budú úspešní žiadatelia vyzvaní emailom 
na doplnenie povinných dokladov pre udelenie dotácie z participatívneho rozpočtu formou čestného 
vyhlásenia prijímateľa dotácie (viď príloha č. 1 Výzvy). 
 
PODPIS ZMLUVY a POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Po splnení podmienok BSK podpíše so žiadateľmi zmluvu o poskytnutí dotácie z participatívneho rozpočtu 
a zazmluvneným subjektom pošle finančné prostriedky. 
 
REALIZÁCIA PROJEKTOV 
Realízácia projektov musí na základe tejto výzvy prebehnúť v kalendárnom roku 2018. 
 
ZÚČTOVANIE DOTÁCIE 
Zúčtovanie použitia poskytnutých finančných projektov je potrebné predložiť do 15. januára 2019, pričom 
oprávnenými nákladmi sú také výdavky, ktoré majú dátum zdaniteľného plnenia vo finančnom roku 2018. 
Povinnosti žiadateľa ohľadom použitia finančných prostriedkov, ich zúčtovania a predloženia správy 
o realizácii projektu sú predmetom zmluvy medzi žiadateľom a BSK.  
 
Prípadné otázky môžete adresovať: 

 emailom na: participativnyrozpocet@region-bsk.sk 
 telefonicky na: +421 2 4826 4441 
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Príloha č. 1 

Čestné vyhlásenie 
 

Dolupodpísaný (á) štatutárny (a) zástupca (kyňa) 

meno, priezvisko, titul: .............................................................................................................................. 

organizácie (názov organizácie, príp. meno žiadateľa) 

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

so sídlom / adresou trvalého pobytu 

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

požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu) ........................................................................................ 

 

čestne vyhlasujem, že: 

1. žiadateľ má vyrovnané všetky záväzky voči:  

a. Inšpektorátu práce 

b. Sociálnej poisťovňi 

c. Všetkým zdravotným poisťovniam - Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union ZP, 
Dôvera ZP); 

2. žiadateľ nemá daňové nedoplatky; 

3. žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je 
v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku; 

4. proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie; 

5. predkladaný projekt nie je spolufinancovaný z z iných prostriedkov rozpočtu BSK, 
z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie; 

6. žiadateľ nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie; 

7. všetky údaje uvedené v žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé, úplné a správne. 

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

Dátum a miesto 

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

podpis žiadateľa 


