NADACNA LISTINA
Zakladateľ:
^
H lavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
^
zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

»

zakladá nadáciu touto nadačnou listinou:
ČI. I
Názov a sídlo nadácie
Názov nadácie je „Nadácia mesta Bratislavy“ so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99
Bratislava. Ďalej aj „nadácia“.
ČI. II
V erejnoprospešný účel nadácie

1. Verejnoprospešným účelom nadácie je na území hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade
so strategickými verejnými politikami mesta Bratislava, podporovať majetkovo najmä:
a)
rozvoj a ochranu duchovných a kultúmych hodnôt,
b) rozvoj vedy, vzdelania a inovácií,
c)
realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
d) rozvoj mestských komunít a občianskych aktivít,
e)
ochranu a tvorbu životného prostredia,
f)
ochranu zdravia,
g)
ochranu práv detí a mládeže,
h)
rozvoj telovýchovy a športu.
2. Čirmosť nadácie, sledujúc stanovený verejnoprospešný účel uvedený v bode 1, spočíva
najmä:
a)
v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte nadácie
a nefinančných prostriedkov, vrátane propagácie činnosti nadácie,
b)
v podpore občianskych aktivít v meste Bratislava a v podpore zapájania občanov
do vecí verejných, vytváraní komunít, v kultúmych a vzdelávacích aktivitách,
rozvoji a ochrane kultúrnych hodnôt,
c)
v poskytovaní finančných prostriedkov prostredníctvom grantových programov
nadácie mimovládnym neziskovým organizáciám, iným združeniam poskytujúcim
verejnoprospešné služby, organizáciám súkromného sektora a fyzickým osobám,
na základe programovej stratégie schválenej správnou radou nadácie,
d)
vo finančnom prispievaní, v organizovaní a v realizácii kultúmych, vzdelávacích,
a spoločenských programov a podujatí,
e)
v aktívnej spolupráci pri rôznych projektoch a programoch s nadáciami
s príbuzným účelom a zameraním, ako aj s ďalšími osobami, organizáciami
a spoločnosťami podporujúcimi ciele nadácie v Európe a vo svete,
Ď
v podpore informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s napĺňaním
verejnoprospešného účelu nadácie podľa bodu 1 tohto článku, vrátane vydávania
periodickej a neperiodickej tlače a iných tlačovín zameraných na propagáciu tohto
účelu,
g)
v správe majetku nadácie, vrátane nadačných fondov.

čl. m
Orgány nadácie
Orgánmi
a)
b)
c)

nadácie sú:
správna rada,
správca nadácie,
dozorná rada.
č l. I V

Správna rada nadácie
1. Správnu radu nadácie tvoria zástupcovia zakladateľa. Správna rada m á 9 členov.
Zakladateľ za prvých členov správnej rady N adácie m esta Bratislavy vymenoval
nasledovných členov:
Mgr, Jakub Kmeť,
Mgr. art. Zora Jaurová,
Mgr. art. Zuzana Hekel,
Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.,
Mgr. Boris Strečanský,
Mgr. Lucia Pásková,
Ing. Matej Vagač,
Ing. arch. Mgr. art. E lena Pätoprstá,
Mgr. Vladim ír Dolinay,
2. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie, ktorý:
a)
volí a odvoláva predsedu správnej rady,
b)
volí a odvoláva správcu nadácie,
c)
schvaľuje členov odborných hodnotiacich komisií,
d)
vymenúva likvidátora,
e)
každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,
f)
schvaľuje program ovú stratégiu na obdobie troch rokov a ročný plán čimiosti,
g)
rozhoduje o použití m ajetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom
nadácie a za podm ienok ustanovených zákonom č. 34/2002 Z. z. a nadačnou
listinou,
h)
schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov v grantových program och v súlade
s program ovou stratégiou nadácie,
i)
rozhoduje o zvýšení nadačného im ania a o zm enách v predm ete nadačného imania
(v danom prípade správna rada svoje rozhodnutie písom ne odôvodní),
j)
rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití
prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov
nadačného fondu, ak bol vytvorený na Čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý
čas,
k)
určuje odm enu za výkon funkcie správcu nadácie,
I)
schvaľuje rokovací poriadok správnej rady,
m) schvaľuje výročnú správu nadácie najneskôr do 15. mája kalendárneho roka
a predkladá ju dozornej rade na schválenie najneskôr do 20. m ája kalendárneho
roka,
n)
rozhoduje o kúpe nehnuteľností,
o)
navrhuje zakladateľovi predaj nehnuteľností nadácie,
p)
kontroluje prácu správcu, najmä prostredníctvom predkladaných správ o činnosti
nadácie.

3. Členov správnej rady menuje zakladateľ, ktorým je hlavné mesto SR Bratislava v pomere:
traja členovia z radov poslancov mestského zastupiteľstva, dvaja členovia z radov
pracovníkov odborných útvarov mesta v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie
a štyria členovia z radov odbornej verejnosti.
4. Členovia správnej rady z radov odbornej verejnosti sú zastúpení v súlade
s verejnoprospešným účelom nadácie nasledovne: predstaviteľ občianskeho sektora,
predstaviteľ akademického sektora, predstaviteľ súkromného sektora a odborník na
grantovú činnosť. Pri ich výbere sa zakladateľ riadi nasledujúcimi kritériami:
a) preukázateľná predchádzajúca skúsenosť a pôsobenie v oblasti, za ktorú je člen
správnej rady navrhnutý,
b) vysoká miera osobnej integrity navrhovaného člena,
c) vyžiadané 3 referencie o navrhovanom členovi.
5. Správna rada sa schádza spravidla každé dva mesiace na svojich riadnych zasadnutiach.
Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda správnej rady. Predseda správnej rady je
povinný zvolať mimoriadne zasadnutie správnej rady vždy do 10 kalendárnych dní, ak
o to požiada správca nadácie, rovnako tretina členov správnej rady alebo dozorná rada.
6. Zasadanie správnej rady zvoláva písomnou pozvánlcou predseda správnej rady, ktorý
pripravuje a riadi schôdze správnej rady. Prezenčnú listinu podpisujú všetci členovia
správnej rady prítomní najej zasadaní. Rozpočet nadácie, ročná účtovná závierka,
výročná správa o činnosti a hospodárení, výška výdavkov (nákladov) nevyhnutných na
zabezpečenie činnosti nadácie, prípadne aj ďalšie materiály podľa potreby v písomnej
podobe musia byť členom správnej rady doručené spolu s pozvánkou aspoň 10
kalendárnych dní pred zasadnutím.
7. Správna rada je uznášaniaschopná aleje prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej
členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
8. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady je potrebný na:
a) voľbu a odvolanie predsedu správnej rady,
b) voľbu a odvolanie správcu nadácie.
9. V prípade odvolania správcu nadácie podľa článku V bodu 11 písm. c) je potrebná
dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.
10. Členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má nárok na náhi-adu
hotových výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.
11. Členovia správnej rady aktívne napomáhajú rozvoju a zveľaďovaniu nadácie a jej majetku
v súlade s poslaním nadácie a zapájajú sa do prezentácie činnosti nadácie smerom
k verejnosti.
12. Členom správnej rady môže byť iba fyzieká osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je
bezúhonná. Člen správnej rady nesmie byť členom dozornej rady, správcom,
zamestnancom tejto nadácie a osobou im blízkou. Člen správnej rady sa musí riadiť
prijatým etickým kódexom a predchádzať konfliktu záujmov podľa článku IX tejto
nadačnej listiny.
13. Člen správnej rady sa stotožňuje s verejnoprospešným účelom nadácie a pri výkone svojej
funkcie sa snaží o jeho napĺňanie.
14. Člen správnej rady chráni dobré meno nadácie a prispieva k šíreniu dobrého mena
nadácie, a to vo vzťahu k nadácii, ako aj navonok, pričom pri výkone svojej funkcie
uprednostňuje záujmy nadácie pred inými záujmami.

15. Funkčné obdobie správnej rady je šesťročné. Opätovná voľba členov správnej rady je
možná.
16. N a uvoľnené m iesto člena správnej rady m usí byť zakladateľom do 60 dní od uvoľnenia
m iesta zvolený nový člen správnej rady.
17. Funkčné obdobie predsedu správnej rady je tri roky.
18. Členstvo v správnej rade zaniká
a) uplynutím funltčného obdobia,
b) písom ným odstúpením , doručeným správcovi nadácie a správnej rade,
c) odvolaním zo strany zakladateľa,
d) smrťou.

a V
Správca nadácie
1. Správcom nadácie na prvé fúnlcčné obdobie je
Mgr. Zuzana Ivašková,
2. Správca je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi jej čitmosť a k o n á v jej mene. Do
vzniku nadácie koná aj vo veciach súvisiacich s jej vznikom.
3. Správca nadácie predkladá správnej rade návrh rozpočtu na schválenie na príslušný
kalendárny rok, a to najneskôr m esiac pred začiatkom kalendárneho roku.
4. Správca nadácie vypracováva program ovú stratégiu podpory n a tri roky v súlade
so strategickými verejným i politikam i m esta a ročný p lán podpory a predkladá ich
správnej rade.
5. Správca nadácie rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ale nie sú vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov, a to
a)
zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zm ene Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov,
b)
nadačnou listinou.
6. Správca nadácie m ôže požiadať predsedu správnej rady o zvolanie správnej rady.
7. Správca nadácie je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným
hlasom.
8. Funkčné obdobie správcu nadácie je päťročné. N ávrh na jeho odvolanie m ôže podať
každý člen správnej rady. O dm enu správcu nadácie určuje správna rada.
9. Požiadavky na správcu nadácie, ktorý vzíde z transparentného výberového konania:
a)
absolvované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
prax v oblasti zhodnej s účelom nadácie podľa článku II nadačnej listiny
minimálne dva roky,
c)
spôsobilosť na právne úkony,
d)
bezúhonnosť,
e)
trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt n a územ í Slovenskej republiky.
10. Správna rada odvolá správcu nadácie, ak
a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úm yselný trestný čin alebo ak bol
právoplam e odsúdený za trestný čin n a nepodm ienečný trest odňatia slobody,
b)
shatil spôsobilosť na právne úkony alebo bol v spôsobilosti n a právne úkony
obmedzený.

11. správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak
a)
podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov nie je schopný túto funkciu
vykonávať dlhšie ako šesť mesiacov,
b)
neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobil nápravu ani po
písom nom upozornení správnej rady,
c)
sti'atil dôveru správnej rady.
12. N a voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa bodu 11 písm. c) je
potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady,
13. Správca nadácie sa m ôže písomne vzdať svojej funkcie bez udania dôvodu.
14. Správca nadácie m ôže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úlcony a je
bezúhonná, Spiávca nadácie nesm ie byť členom správnej rady, členom, dozornej rady
alebo členom iného orgánu nadácie a osobou im blízkou. Správca nadácie sa m usí riadiť
prijatým etickým kódexom a predchádzať konfliktu záujm ov podľa článku IX tejto
nadačnej listiny.
ČI. VI
D ozorná rada
1. Dozornú radu nadácie tvoria zástupcovia zakladateľa. D ozorná rada m á 3 členov.
Zakladateľ za prvých členov dozornej rady N adácie m esta Bratislavy vymenoval:
Ing. Peter Lenč,
PhDr, Jana Poláčiková,
Radovan Jenčík,

2. D ozorná rada j e kontrolným orgánom nadácie, ktorý je oprávnený nahliadať do všetkých
dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo
vedené v súlade s osobitným predpisom , či nadácia uskutočňuje svoju čirmosť v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpism i a nadačnou listinou, najmä:
a)
kontroluje vedenie účtovníctva,
b)
schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
c)
upozorňuje správna radu n a zistené nedostatky a podáva návrh n a ich odstránenie.
3. Členov dozornej rady volí a odvoláva zakladateľ.
4. Funkčné obdobie členov dozornej rady je trojročné. Opätovná voľba členov dozornej rady
je možná.
5. Členom dozornej rady m ôže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá n a právne úkony
a je bezúhormá. Člen dozornej rady nem ôže byť členom správnej rady, správcom tejto
nadácie alebo členom iného orgánu nadácie a osobou im blízkou. Č len dozornej rady sa
m usí riadiť prijatým etickým kódexom a predchádzať konfliktu záujm ov podľa článku IX
tejto nadačnej listiny.
6. Funkcia člena dozornej rady zaniká;
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
písom ným odstúpením, doručeným správcovi nadácie a správnej rade,
c)
odvolaním zo strany zakladateľa,
d)
smrťou.
7. D ozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.

8. Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva dozornú radu a vedie
zasadania dozornej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť
iného člena dozornej rady.
9. Dozorná rada zasadá podľa potreby, najmenej raz ročne. N a žiadosť ktoréhokoľvek člena
dozornej rady je predseda dozornej rady povinný zvolať zasadnutie dozornej rady
najneskôr do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti.
ČI. V II
Odborné hodnotiace kom isie

1.

Nadácia pre jednotlivé grantové programy vytvára odborné hodnotiace komisie.

2.

Odborné hodnotiace komisie sa ustanovujú za účelom nezávislého odborného
posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov nadácie.

3.

Členov odborných hodnotiacich komisií navrhuje správca nadácie v spolupráci s
odbornými útvarmi hlavného mesta Bratislava podľa nasledujúcich pravidiel:
a)
prax v odbore - odbornosť v oblastiach definovaných vo verejnoprospešnom účele
nadácie vo vzťahu k posudzovanej oblasti,
b)
prax v hodnotení projektov v relevantných inštitúciách vo vzťahu k posudzovanej
oblasti.

4.

Členov odborných hodnotiacich komisií schvaľuje správna rada nadácie na návrh správcu
nadácie.

5.

Odborné hodnotiace komisie ustanovené pre jednotlivé grantové programy majú
minimálne troch a maximálne sedem členov. Počet členov je nepárny.

6.

Odborné hodnotiace komisie nadácia vytvára v počte a zameraní podľa programovej
stratégie nadácie na dané obdobie.

7.

Členovia odborných hodnotiacich komisií sú za svoj výkon odmeňovaní. Odmenu za
členstvo v odbornej hodnotiacej komisii schvaľuje správna rada na návrh správcu
nadácie.

8.

Členom odbornej hodnotiacej komisie môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na
právne úkony a je bezúhonná. Člen odbornej hodnotiacej komisie nemôže byť členom
správnej rady, členom dozornej rady, správcom tejto nadácie a osobou im blízkou. Člen
odbornej hodnotiacej komisie sa musí riadiť prijatým etickým kódexom a predchádzať
konfliktu záujmov podľa článku IX. tejto nadačnej listiny.

9.

Zoznam odborných komisií vrátane zoznamu členov každej odbornej komisie nadácia
zverejní na webovom sídle nadácie.

10. Pri hodnotení jednotlivých žiadostí prihliadajú odborné hodnotiace komisie na
programovú stratégiu nadácie daného obdobia.
11. Hodnotenia jednotlivých žiadostí predkladajú odborné hodnotiace komisie v písomnej
forme správcovi nadácie. Z hodnotení musí byť jednoznačne jasné, či odborná hodnotiaca
komisia odporúča alebo neodporúča poskytnutie prostriedkov nadácie. S výsledkami
hodnotenia správca nadácie oboznamuje správnu radu nadácie.
12. Podrobnosti o činnosti odborných hodnotiacich komisií, spôsobe zvolávania, hlasovania,
rokovania, priebehu zasadania a pravidlách hodnotenia budú upravené osobitne v štatúte
a rokovacom poriadku odborných hodnotiacich komisií, ktorých znenie schvaľuje
správna rada.

čl. VIII
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie
a podm ienky poskytovania týchto prostriedkov

1. Nadácia môže poskytnúť finančné prostriedky len z vlastných zdrojov (výťažok
z nadačného imania a prostriedkov nadačných fondov) právnickým a fyzickým osobám
(ďalej len „ žiadateľ “) na určený verejnoprospešný účel uvedený v článku II tejto
nadačnej listiny, na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.
2. Správca nadácie žiadosti eviduje a predkladá na rokovanie správnej rady nadácie.
3. O poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje správna rada nadácie.
4. Účel použitia finančných prostriedkov musí byť v súlade s verejnoprospešným účelom
nadácie uvedeným v článku II tejto nadačnej listiny.
5. Finančné prostriedky sa poukazujú na základe uzatvorenej zmluvy so žiadateľom.
6. Použitie poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s uzatvorenou zmluvou je
žiadateľ povinný preukázať správcovi nadácie do 30 dní po ukončení projektu, na ktorú
boli finančné prostriedky poskytnuté a nepoužité prostriedky v tej istej lehote vrátiť.
7. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá použila finančné prostriedky na iný účel ako
boli poskytnuté, je povinná vrátiť poskytnuté finančné prostriedky a zaplatiť penále vo
výške 0,5 % z neoprávnene použitej sumy za každý deň od obdržania do vrátenia
finančných prostriedkov, najviac však do výšky dvojnásobku poskytnutej sumy
a najmenej 300,- Eur.
ČI. IX
K onflikt záujm ov

1.

Zakladatelia nadácie nemôžu žiadať o grant v nadácii.

2.

Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z
majetku nadácie.

3.

Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorá má obchodný vzťah k nadácii alebo je
s nadáciou v súdnom alebo inom spore. Členom správnej rady nemôže byť tiež osoba,
ktorá:
a)
je členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym zástupcom, alebo
b) má trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah (vzťah založený pracovnou
zmluvou a vzťah pri ktorom jednotlivec ovplyvňuje, riadi, alebo pracuje pre
organizáciu aj bez nároku na finančnú alebo inú materiálnu odmenu), alebo
c)
pracuje ako dodávateľ služieb na základe zmluvy v organizácii, ktorá má
obchodný vzťah s nadáciou alebo je v súdnom alebo inom spore s nadáciou.
Členom správnej rady nemôže byť tiež osoba, ktorej blízke osoby (príbuzný
v priamom rade, súrodenec, manžel/manželka alebo druh/družka) majú vzťah k nadácii
podľa tohto bodu.

4.

Členom správnej rady nemôže byť tiež osoba, ktorá bola vo vzťahu k nadácii podľa bodu
3 tohto článlcu posledných 6 mesiacov.

5.

Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorá realizuje nadáciou podporený grant.
Členom správnej rady nemôže byť tiež osoba, ktorá:
a) je členom štatutárneho organu alebo štatutárnym zástupcom, alebo
b) má trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo

c)

pracuje ako dodávateľ služieb na základe zmluvy, v organizácii, ktorá realizuje
nadáciou podporený grant.
Členom správnej rady nemôže byť tiež osoba, ktorej blízke osoby majú vzťah k nadácii
podľa tohto bodu.
6.

Členom správnej rady nemôže byť tiež osoba, ktorá bola vo vzťahu k nadácií podľa bodu
5 tohto článku posledných 6 mesiacov.

7.

Členovia správnej rady, dozornej rady, hodnotiacich komisií, zamestnanci a iní trvalí
pracovnici nadácie nesmú mať finančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov, a
to v žiadnej fáze projektu, ktorý sa uchádza o podporu.

8.

9.

Členovia správnej rady a dozornej rady, zamestnanci nadácie a im blízke osoby, ako aj
organizácie, v ktorých:
a)
sú člemni štatutárnych orgánov alebo štatutárnymi zástupcami, alebo
b)
majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo
c)
pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy,
nemôžu požiadať o grant od nadácie.
Členovia odborných hodnotiacich komisii v nadácii a im blízke osoby, ako aj
organizácie, v ktorých:
a)
sú členmi štatutárnych orgánov alebo štatutárnymi zástupcami, alebo
b)
majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo
c)
pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy,
nemôžu požiadať o grant od nadácie z programu, ktorý hodnotiaca komisia hodnotí. Tieto
osoby nie sú vylúčené zo žiadosti o grant z iného programu.

10. Zamestnanci a iní trvalí pracovníci nadácie, členovia správnej rady, členovia odborných
hodnotiacich komisií nadácie a im blízke osoby, ktorí sú:
a)
b)

členmi inej organizácie a zároveň
nemajú finančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených pre tieto
organizácie a zároveň
c)
nie sú v konflikte záujmov podľa iného bodu tohto článlcu,
sa nenachádzajú v konflikte záujmov v prípade, že tieto organizácie sa uchádzajú o grant,
sú však povinní o tejto skutočnosti informovať príslušné rozhodovacie fórum a na
rozhodovaní sa v tomto prípade nezúčastňujú a nepodieľajú.
ČI. X
N akladanie s m ajetkom nadácie

1. Majetok nadácie možno použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami
určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov na správu nadácie. Výšku výdavkov na
správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie
činnosti nadácie.
2. Výdavky na správu nadácie vedie nadácia oddelene, a zahŕňajú výdavky na:
a)
ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie (nadačného fondu),
c)
prevádzku nadácie,
d) odmenu za výkon funlccie správcu,
e)
náhrady hotových výdavkov (napr. cestovné náhrady),
f)
mzdové náklady,
g) náklady na ostatné čimiosti spojené s prevádzkou nadácie.

čl. XI
N adačné im anie

1.

Hodnota nadačného imania je 6638,- Eui- (slovom šesťtisícšestotridsaťosem eur) a je
tvorené výlučne peňažným vkladom zakladateľa.

2.

Zakladateľ pri založení nadácie vložil do nadačného imania peňažný vklad v sume 6638,Eur ( slovom šesťtisícšestotridsaťosem eur).
ČI. XII
Doba zriadenia nadácie

Nadácia sa zriaďuje na neurčitý čas.
ČI. XIII
Zdroje nadácie

N a realizáciu stanoveného účelu a na činnosť nadácie sa budú získavať finančné prostriedky
najmä:
a) z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb,
b) z výnosov z organizovania kultúrnych, duchovných, spoločenských a vzdelávacích podujatí
uvedených v článlcu II, bod 2 tejto nadačnej listiny,
c) z príjmov získaných z hospodárenia s majetkom nadácie,
d) z podielu na zaplatenej dane na osobitné účely.
ČI. XIV
Ú čet nadácie

Finančné prostriedky nadácie sa budú sústreďovať na účtoch nadácie zriadených v bankových
inštitúciách v pobočkách so sídlom v Bratislave.
ČI. XV
Rozpočet nadácie

Nadácia bude hospodáriť podľa schváleného rozpočtu nadácie zostaveného na kalendárny rok
a obsahujúceho všetky rozpočtované príjmy a výdavky nadácie.
či. XVI
Výročná správa

Najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka nadácia zasiela po jednom výtlačku
výročnej správy Ministerstvu vnútra SR, a výrok audítora na zverejnenie v Obchodnom
vestníku. Najneskôr do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roka nadácia ukladá výročnú
správu do verejnej časti registra účtovných závierok.
ČI. XVII
Zrušenie nadácie

Nadácia sa zrušuje v zmysle § 14 a nasl. zálcona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a rozhodnutím
zakladateľa.

ČI. XVIII
Zánik nadácie

1. Nadácia zaniká dňom jej výmazu z registra nadácií. Jej zániku predchádza zrušenie s
likvidáciou alebo bez likvidácie.

2. Likvidácia sa nevyžaduje, ak m ajetok a záväzky nadácie prechádzajú na inú nadáciu,
alebo sa zamietol návrh n a \'yhlásenie konkurzu pre nedostatok m ajetku, resp. po skončení
konkurzného konania nezostane nadácii nijaký majetok.
ČI. XIX
Zrušenie nadácie bez likvidácie
N adácia sa môže zlúčiť n a základe písomnej zm luvy o zlúčení len s inou nadáciou, ktorej účel
je totožný alebo obdobný. D ňom vým azu zlučovanej nadácie z registra nadácií prechádza
m ajetok, ako aj práva a povinnosti zlučovanej nadácie n a nadáciu, s ktorou sa zlúčila.
ČI. X X
Zrušenie nadácie s likvidáciou
1. V stup nadácie do likvidácie sa zapisuje do registra nadácii.
2. Likvidátora, ktorým m ôže byť iba fyzická osoba, vym enúva správna rada, a v prípadoch
stanovených zákonom súd (§ 18 ods, 3 zákona č. 34/2002 Z. z.).
3.
ČI. XXI
O právnenia zakladateľa
Zakladateľ hlavné m esto Slovenskej republiky Bratislava si v tejto nadačnej listine
vyhradzuje právo, ktoré nie je m ožné zm eniť rozhodnutím nijakého orgánu nadácie:
a) vym enovať a odvolávať členov správnej rady nadácie,
b) vym enovať a odvolávať členov dozornej rady nadácie,
c) rozhodnúť o zrušení nadácie,
d) rozhodnúť o zm enách nadačnej listiny,
e) rozhodnúť o predaji m ajetku nadácie na základe návrhu správnej rady.
ČI. X XII
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. K aždý je oprávnený nazerať do tejto nadačnej listiny a robiť si z nej výpisy alebo odpisy.
N adácia je povirmá n a požiadanie sprístupniť túto nadačnú listinu.
2. N áklady vzniknuté zakladateľovi pri založení nadácie preberá dňom vzniku nadácia ako
zriaďovacie náklady a bude ich v plnej výške refundovať.
3. N edeliteľnou súčasťou tejto nadačnej listiny je U znesenie M estského zastupiteľstva
hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy č. 336/2019 zo dňa 21.11.2019.
V Bratislave, dňa
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