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Štatút 

peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave 

§ 1 
           Fond 

(1) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„mestské zastupiteľstvo“)  uznesením č. 1184/2006 zo dňa 26. 10. 2006 zriadilo k 30. 11. 
2006 peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave (ďalej len „fond“).  

(2) Fond je zriadený ako účelový peňažný fond hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy určený na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave (ďalej len „hlavné mesto“) podľa §15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
611/2005 Z.z.“. 
 

§ 2 
Správa fondu  

(1) Správu fondu vykonáva primátor hlavného mesta (ďalej len „primátor“). 

(2) Poradným orgánom primátora pre tvorbu a využívanie fondu je rada fondu. 

. 
 

§ 3 
Rada fondu 

(1) Členov rady fondu vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh 
primátora z poslancov mestského zastupiteľstva. 

(2) Rada fondu má 5 členov.  

(3) Na čele rady fondu je predseda. Predsedu a podpredsedu volí a odvoláva zo svojich 
členov  rada fondu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 

(4) Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou rady fondu zabezpečuje 
tajomník, ktorý nie je členom rady fondu. Tajomníka určuje primátor zo zamestnancov 
hlavného mesta.  
 

§ 4 
Úlohy rady fondu 

Rada fondu plní najmä tieto úlohy: 

a) posudzuje návrh tvorby a použitia fondu na príslušný rozpočtový rok a priebežne 
sleduje stav rozpočtu fondu,  

b) navrhuje primátorovi priority použitia prostriedkov fondu na príslušný rozpočtový rok, 

c) odporúča primátorovi účel a výšku čerpania prostriedkov fondu na projekty, 
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d) prijíma projekty v termínoch do 31. marca a 31. októbra v príslušnom roku, 

e) preveruje účelnosť využitia pridelených prostriedkov fondu na projekty a výsledky 
predkladá primátorovi, 

f) prerokúva správu o hospodárení fondu za príslušný rozpočtový rok. 

  
§ 5 

Zasadania rady fondu 

(1) Rada fondu sa schádza podľa potreby, minimálne dvakrát za rok. Ak primátor 
požiada predsedu o zvolanie rady fondu predseda je povinný zvolať radu fondu najneskôr do 
7 dní. 

(2) Zasadnutie rady fondu zvoláva a riadi  predseda a v čase jeho neprítomnosti 
podpredseda. 

(3) Program rokovania rady fondu určuje  predseda v súlade s úlohami rady fondu 
(§4). 

(4) Rada fondu je spôsobilá rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých jej členov. 

(5) Uznesenie rady fondu je prijaté vtedy, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina 
prítomných členov. Každý člen rady fondu má právo v zápisnici uviesť a odôvodniť svoje 
stanovisko odchylné od prijatého uznesenia. 

(6) Po každom zasadnutí rady fondu tajomník vyhotovuje zápisnicu, ktorú podpisuje 
jej predseda. 

(7) Administratívne a technicky zabezpečuje činnosť rady fondu vecne príslušný útvar 
hlavného mesta.  
 

§ 6 
Tvorba fondu  

Fond sa tvorí z týchto zdrojov: 

a) z prebytku rozpočtu za uplynulý rok najviac vo výške 2 %  finančného výnosu 
získaného za predaj nehnuteľného majetku hlavného mesta; do výnosov z predaja 
nehnuteľného majetku hlavného mesta sa nezahŕňa výnos získaný z predaja majetku 
hlavného mesta a mestských častí podľa osobitného predpisu1) a podiel získaný z  
predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí, 

b) dary a príspevky tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb, 

c) zostatky fondu z minulých rozpočtových rokov, 

d) iné zdroje. 
 
 
 
 

                                                           
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. 
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§ 7 
Použitie prostriedkov fondu 

(1) O použití prostriedkov fondu na priority na základe návrhu primátora rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo. 

(2) Prostriedky fondu používa hlavné mesto prostredníctvom svojho rozpočtu.  

(3) Prostriedky fondu sa použijú na financovanie kapitálových výdavkov hlavného 
mesta a mestských organizácií na podporu rozvoja športu, rekreácie a telesnej kultúry 
v hlavnom meste, najmä na: 

a) obstaranie nových stavieb a pozemkov pod stavbami, rekonštrukcie, obnovu 
a modernizáciu športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov, ktoré sú 
určené na šport a rekreáciu verejnosti vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie 
a príslušenstva, ktoré tvoria jeden majetkový celok, 

b) obnovu a obstaranie materiálno-technickej základne, osobitne samostatné hnuteľné 
veci, prípadne obstaranie hmotného a  nehmotného majetku, ktorý spĺňa podmienku 
kapitálového výdavku. 

 
§ 8 

Spôsob použitia prostriedkov fondu 

(1) Prostriedky fondu rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do 
konca rozpočtového roka. Prostriedky je príjemca povinný zúčtovať v ustanovenej lehote. 

(2) Používanie prostriedkov fondu upravujú osobitné predpisy. ²).  

(3) Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny nárok.  

(4) Týmto štatútom nie je dotknutý výkon kontrolnej činnosti mestským kontrolórom. 

(5) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave. 

(6) Zostatok fondu koncom roka neprepadá, je zdrojom tvorby fondu v ďalšom roku. 

(7) Primátor predkladá mestskému zastupiteľstvu správu podľa § 4 písm. e) tohto 
štatútu pred prerokovaním záverečného účtu za príslušný rozpočtový rok. 
 

§ 9 
Účinnosť 

 
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. júna 2007. 
 

Ing. Andrej Ďurkovský 
primátor  

 
 
________________________ 
²) Zákon 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 618/2004 Z. z. 
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z. 


