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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY  
 

1. Je možné podať projekt  v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých do jednej z 
výziev a zároveň projekt do Nadácie mesta Bratislavy? Môže si žiadateľ podať rovnaký 
projekt?   
Žiadateľ môže podať žiadosť do grantových výziev oboch subjektov (hl. mesta aj nadácie) za 
nasledovných podmienok: 1. ide o dva rozdielne projekty 2. žiada o financovanie rôznych 
aktivít v rámci jedného projektu a v rôznych časoch realizácie projektu.  Zároveň si nie je možné 
vykázať spolufinancovanie grantu z Magistrátu hl. mesta peniazmi z Nadácie mesta Bratislavy.  
 

Príklad: V Nadácii mesta Bratislavy si o.z. XY podá žiadosť na financovanie nájomného za 
priestory na mesiace marec-júl. Od augusta si môže požiadať o prostriedky na nájomné spolu 
s projektovými aktivitami bude financovať z grantových peňazí schémy Bratislava pre všetkých 
Magistrátu hl. mesta Bratislavy.  
 

2. Koľko žiadostí si môžem podať v rámci jednej výzvy?   
V rámci jednej výzvy môže žiadateľ predložiť len jeden projekt.  

  
3. Môžem si podať projekty do viacerých výziev?  

Áno, je to možné. Nesmie však ísť o ten istý projekt respektíve o žiadosť o financovanie 
rovnakých aktivít v rovnakom čase. Pokiaľ si žiadateľ predkladá žiadosti vo viacerých výzvach, 
musí ísť o rôzne projekty, prípadne projekty, ktoré sa vzájomne dopĺňajú/na seba nadväzujú.  

  
4. Ako má byť vyjadrené spolufinancovanie realizácie projektu?  

Štatút grantového programu Bratislava pre všetkých v paragrafe 7 ods.1 (d) jasne hovorí o 
potrebe SPOLUFINANCOVANIA projektu vo výške 10 % - ergo finančnej účasti na realizácii 
projektu z vlastných alebo iných zdrojov (spoluúčasť nie je možné vykázať zo zdrojov Nadácie 
mesta Bratislavy).  
  
V žiadosti o dotáciu uvedie žiadateľ výšku a formu na ktorej sa bude podieľať a na aké položky. 
Ak žiadateľ v rozpočte projektu uviedol, že sa bude podieľať zaplatením za nájom – tak to, že 
dostal príjemca dotácie 100 % zľavu na nájomnom, neznamená jeho spolufinancovanie, lebo 
mu vlastne nevznikol  žiadny náklad resp. výdavok.  Financie, ktoré týmto ušetril, mohol použiť 
na iný účel – a ten môže dokladovo preukázať - ergo ušetrené financie môže vykázať ako svoju 
spoluúčasť v rámci inej položky.     
  

5. V prípade nemožnosti realizovať aktivitu/projekt z dôvodu zlej epidemickej situácie bude 
možné uznať vzniknuté výdavky (napríklad v prípade zrušenia akcie,  no na akciu už boli 
nakúpené materiály, zarezervovaná miestnosť a zaplatená záloha). 
Budú  úspešnému žiadateľovi uznané takéto výdavky?  
Táto situácia sa bude riešiť individuálne v rámci zmluvy s jednotlivými 
žiadateľmi.  Zmluva  bude presne určovať, aký druh materiálových výdavkov projektu a v 
akej  výške  sa uzná za  oprávnený v prípade nerealizácie projektu v súvislosti s pandémiou v 
príslušnom roku.  
 

6. Hradenie príspevkov na bývanie pre klientov v rámci prevencie bezdomovectva  
MESTO BUDE AKCEPTOVAŤ TENTO MODEL: OZ uzatvára zmluvu o nájme bytu s vlastníkom 
bytu a následne OZ uzatvára podnájomnú zmluvu k tomuto bytu s klientom. Zmluva o nájme 
bytu uzavretá medzi OZ a vlastníkom bytu musí obsahovať aj výšku nájomného a výšku úhrady 
za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Podnájomná zmluva, ktorú 
uzatvára OZ s klientom, ktorému sa byt prenajíma, musí obsahovať celkovú výšku nájomného 
a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním predmetného bytu a súčasne výšku úhrady, t. j. 
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finančný podiel klienta na úhrade nájomného a úhrade za plnenia spojené s užívaním bytu, 
ktoré bude povinný platiť/uhrádzať klient;, za predpokladu, že sa klient podieľa na úhrade. Ak 
sa klient podieľa na úhrade nájomného a na úhrade za plnenia spojené s užívaním bytu, celková 
suma úhrady za nájom a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, ktorú uhrádza OZ a klient 
nesmie presahovať sumu úhrady za nájom a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, ktorá 
je dohodnutá v zmluve o nájme bytu medzi OZ a vlastníkom bytu.  

 


