
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
---------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

č. ...../2018

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–
Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017  zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v súlade s ustanovením § 15 ods. 2
písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov v spojení s § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava–Nové Mesto v znení č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava -Nové Mesto (ďalej len ako „nariadenie“), ktorým sa rozširuje okruh
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Článok I.

(1) V článku 4 sa  dopĺňa nový odsek (3) s nasledovným znením:

(3) V prípade žiadosti o poskytnutie dotácie na zabezpečenie financovania úpravy plôch vhodných
na  tvorbu a realizáciu legálnych grafitov je potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácií priložiť
tiež súhlas vlastníka dotknutej plochy vrátane dokladu preukazujúceho vlastníctvo k dotknutej
ploche.

(2) V článku 8, odsek (1 ) bod I./ sa dopĺňa znenie písm. a) za čiarkou nasledovne:
a) podporovanie rozvoja záujmovej, umeleckej činnosti rôzneho zamerania

a estetickej výchovy, vrátane úpravy plôch (najmä fasád bytových



a nebytových budov a iných stavebných objektov) vhodných na tvorbu
a realizáciu legálnych grafitov

(3) V článku 8, odsek (1 ) v bode VI./ sa dopĺňa nové písm. g) s nasledovným znením:

g) zabezpečenie odstraňovania nelegálnych grafitov a tagov z fasád bytových
ako aj nebytových domov a iných stavebných objektov vrátane realizácie
antigrafitových náterov

(4) V prílohe č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie sa v časti uvádzaných dokumentov na konci
dopĺňa text v nasledovnom znení:

· V prípade žiadosti o poskytnutie dotácie na zabezpečenie financovania úpravy plôch
vhodných na  tvorbu a realizáciu legálnych grafitov je potrebné k žiadosti
o poskytnutie dotácií priložiť tiež súhlas vlastníka dotknutej plochy vrátane dokladu
preukazujúceho vlastníctvo k dotknutej ploche.

Článok II.

(1) Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto dňa ...........2018 uznesením číslo.............

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti dňa
...............a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

(3) Žiadosti podané pred platnosťou a účinnosťou tohto nariadenia sa posudzujú podľa
nariadenia platného v čase podania žiadosti o poskytnutie dotácie.

Mgr. Rudolf Kusý
         starosta

Bratislava ..............2018


