
 

Pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií 

rozhodujúcich o pridelení dotácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
 

              Čl. I  

Úvodné ustanovenia 

1. Pravidlá upravujú postup pri riešení konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií 

rozhodujúcich o pridelení dotácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

2. Hodnotiaca komisia je zložená z členov poslancov a neposlancov – odborná verejnosť 

komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

Hodnotiaca komisia je zložená z komisie pre Kultúru, školstvo, šport a sociálne veci 

a Finančnej a podnikateľskej komisie.  

 

Čl. II  

Pravidlá pre zamedzenie konfliktov 

1. Menovaný člen po oboznámení sa so zoznamom žiadateľov musí spĺňať podmienky, že 

v jeho aktuálnej situácii nenastali skutočnosti, pre ktoré by nemohol byť členom pracovnej 

skupiny, ktorá bude rozhodovať o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o podmienkach  

poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  

2. Predloženie Vyhlásenia každého člena, že člen nie je a ani v čase jedného roka pred 

vymenovaním za člena pracovnej skupiny nebol: 

a)  štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo 

iného orgánu   žiadateľa, ktorým je právnická osoba,  

b)  spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo tichým 

spoločníkom žiadateľa,  

c)   zamestnancom žiadateľa, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého 

je žiadateľ členom, 

d)    blízkou osobou osobám uvedeným v písm. a) až c),  

e)  osobou, u ktorej možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti vo vzťahu k žiadateľovi, 

najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov na strane žiadateľa, 

alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia 

žiadostí. 

3. Ak by pri posudzovaní žiadosti o dotáciu z rozpočtu mestskej časti mohli nastať 

pochybnosti o zaujatosti člena komisie  alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, člen 

komisie to bez zbytočného odkladu oznámi na zasadnutí komisie pred hodnotením žiadosti. 

Člen komisie sa nezúčastní posudzovania predmetnej žiadosti. Takáto skutočnosť bude 

uvedená v zápisnici. 

4. Každý člen komisie je povinný predložiť k termínu 31.10. Vyhlásenie člena komisie pre 

účely transparentného posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. 

 

Čl. III  

Záverečné ustanovenia 

1. Pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o 

pridelení dotácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sú platné a účinné dňom 01.11.2019. 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r. 

          starosta 

 

 


