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1.      Návrh uznesenia  
 

  Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 

 
dotácie pre nasledovné organizácie: 

 
Odyseus, občianske združenie     500,- € 
Slovenský zväz invalidov  ZO Rača    350,- € 
Mládež ulice, o. z.       750,- € 

 

 
 
 
 
 
 
2.                  Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava - Rača 

 
Miestna Rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča 
 

a) starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:  
 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930    200,- € 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Krasňany   250,- €  
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 008 Krasňany  300,- € 

   JMPROFI s.r.o.       150,- € 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO  Rača    300,- € 
Krasňanko, občianske združenie     200,- € 

 
 

 
b) MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizáciu: 

 
Odyseus, občianske združenie     500,- € 
Slovenský zväz invalidov  ZO Rača     350,- € 
Mládež ulice, o. z.       750,- € 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

3. Dôvodová správa 
 

Občianske združenia a spolky predložili svoje žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Splnili podmienky, ktoré vyžaduje 
VZN a nemajú žiadne podlžnosti voči Mestskej časti Bratislava - Rača. 
Na dotácie v sociálnej oblasti bolo v  schválenom rozpočte na rok 2016 vyčlenených 5 000,- 
€. (Funkčná klasifikácia: 1070, ekonomická klasifikácia: 642001). 
Podľa platného VZN č. 4/2011 je možné prideliť v prvom termíne 75% z celkovej 
rozpočtovanej sumy, t. j. 3 750,- €.  
V prvom termíne navrhujeme rozdeliť 60 % z celkovej rozpočtovej sumy, t. j. 3 000,- €.  
 
 
 
4. Materiál 
 
A 
Predkladateľ:     Odyseus, občianske združenie 
Sídlo organizácie:     Haanova 10, 852 23  Bratislava  
Štatutárny zástupca:    Mgr. Iveta Chovancová 
                                                  (0903/786706, chovancova@ozodyseus.sk) 
Zodpovedná osoba:                 Mgr. Miroslava Žilinská 
                                                  (0903/786708, zilinska@ozodyseus.sk) 
Názov projektu:     Chráň sa sám - terénna sociálna práca v Bratislave 
Dátum doručenia žiadosti:     22.02.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015:  
podľa zmluvných podmienok. 
 

Opis projektu:  
Odyseus realizuje terénnu sociálnu prácu v uliciach Bratislavy. Prostredníctvom poradenstva 
a výmeny striekačiek prispievame k ochrane zdravia verejnosti i ľudí z ohrozených komunít 
a k podpore sociálnej inklúzie. V roku 2015 sme pracovali s viac ako 1000 klientami. Celkom 
8% našich klientov pochádzalo z III. bratislavského obvodu a odovzdali nám cez 10000 
použitých injekčných striekačiek. Ročne zlikviduje viac ako 100000 použitých striekačiek, 
čím chránime zdravie všetkých obyvateľov a návštevníkom mesta Bratislava. 
 

Požadovaný účel: 
Materiálne vybavenie do terénu (injekčné striekačky a iný zdravotnícky materiál) 

Začiatok projektu:    01.01.2016 
Koniec projektu:    31.12.2016 
Miesto realizácie projektu:   MČ Bratislava - Rača, Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:   170 320,- €  
Požadovaná výška dotácie:                  1 290,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                                  500,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava - Rača: rok 2015 - 725,- € 
                                                                                       rok 2014 -     ---- 
 
Iné zdroje financovania projektu: Bratislavský samosprávny kraj, MČ Bratislava Podunajské 
Biskupice, Gilead Sciences, Nadácia pre deti Slovenska. 
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B 
Predkladateľ:                              Slovenský zväz invalidov, ZO Rača 
Sídlo organizácie:                       Albánska 14, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:                  Ing. Ľubomír Mikoláš  
                                                      (0905/254746, mikolas.lubomir@gmail.com) 
Zodpovedná osoba:                    Ing. Ľubomír Mikoláš  
                                                      (0905/254746, mikolas.lubomir@gmail.com) 

       Názov projektu:                          Autobusový zájazd do Vysokých Tatier  
Dátum doručenia žiadosti:        18.01.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: 
 podľa zmluvných podmienok. 
 

Opis projektu: 
Združenie je založené na pomoci zdravotne postihnutým občanom. Je račianske, dobrovoľné, 
nepolitické pre každého občana z Rače. Združuje občanov so zdravotným postihnutím, ich 
rodinných príslušníkov a priaznivcov bez rozdielu osobnostných čŕt. Pomáha  členom pri 
kompenzácii ich zdravotného postihu a pri ich  lepšom  uplatnení  sa v spoločnosti. Slovenský 
zväz invalidov ZO Rača má v súčasnosti 490 členov.  
 

Benefity v roku 2015 a 2014 od MČ Bratislava - Rača:  
Slovenskému zväzu invalidov ZO Rača poskytuje MČ Bratislava - Rača bezodplatne raz 
mesačne priestory na zasadnutia v KS Žarnovická.   
 

Požadovaný účel:   
Autobusový zájazd do Vysokých Tatier s rekondičným pobytom a rehabilitačným kúpaním 
v Termále Vrbov. 
 
Začiatok projektu:                      06.05.2016 
Koniec projektu:             07.05.2016 

 Miesto realizácie projektu:         Kežmarok, Vrbov, Ždiar, Poľsko  
Celkový rozpočet projektu:                      1 200,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie:                         350,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                         350,- €  
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava - Rača: rok 2015 - 300,- € 
                        rok 2014 - 250,- € 
       rok 2013 - 150,- € 
                                                                                       rok 2012 - 100,- € 
       rok 2011 - 150,- €      
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje. 
 
 

C 
Predkladateľ:                          Bratislavský spolok nepočujúcich 1930  
Sídlo organizácie:               Haanova 10, 851 04 Bratislava  
Štatutárny zástupca:    Stanislav Čulen 
                                                 (0908/608207, bsn1930@gmail.com)  
Zodpovedná osoba:                Stanislav Čulen 
                                                  (0908/608207, bsn1930@gmail.com)  

       Názov projektu:                      Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich                
                                                         občanov v roku 2016 

Dátum doručenia žiadosti:    08.02.2016 
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Vyúčtovanie dotácie za rok 2015:  
podľa zmluvných podmienok. 
 

       Opis projektu:  
       Sociálno-rehabilitačný projekt je zameraný na rozvoj voľno-časových aktivít pre 

nepočujúcich z mestských častí v Bratislave. Sú to konkrétne špecifické kurzy, spoločenské, 
kultúrne a rekreačno-športové podujatia bez komunikačných bariér. O podujatia je vždy 
veľmi veľký záujem. Bratislavský spolok nepočujúcich je jediná špecifická organizácia 
zameraná na starostlivosť o nepočujúcich všetkých vekových kategórií. Poskytuje sociálne 
poradenstvo a tlmočnícke služby. ZO má 14 členov z MČ Bratislava – Rača.   

 

Požadovaný účel:     
Sociálno–rehabilitačné kurzy a kultúrne a športové podujatia. 
 
Začiatok projektu:    01.02.2016 
Koniec projektu:      31.12.2016 

 Miesto realizácie projektu:  Bratislava a okolie  
Celkový rozpočet projektu:               9 000,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie :                 500,- € 
Odporúčaná výška dotácie :                 200,- €    
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava - Rača: rok 2015 - 200,- €  
                        rok 2014 - 200,- € 
       rok 2013 – 150,- € 
                  rok 2012 – -----  
       rok 2011 – 150,- € 
 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.   
 
 

D 
Predkladateľ:                        Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Bratislava - Krasňany    
Sídlo organizácie:              Kadnárova 19, 831 52 Bratislava  
Štatutárny zástupca:             Milan Černuška 
                                                (02/20715814, 0902/598779) 
Zodpovedná osoba:               Milan Černuška 
                                                 (02/20715814, 0902/598779) 
Názov projektu:                     Jednodňový poznávací zájazd pre členov JDS Krasňany 
Dátum doručenia žiadosti:  10.02.2016 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: 
podľa zmluvných podmienok. 
 

Opis projektu: 
Jednota dôchodcov na Slovensku (ďalej JDS) pomáha pri príprave občanov na život a prácu 
v dôchodkovom veku, vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov – 
dôchodcov. Podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, 
športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov.  
ZO JDS plánuje usporiadať  poznávací jednodňový zájazd do Velehradu (návšteva Baziliky 
sv. Cyrila a Metoda, ako najvýznamnejšieho pútnického miesta na Morave. Významné 
archeologické nálezisko predmetov a obdobia Veľkomoravskej ríše z 9. storočia). 
 

Požadovaný účel:  
Pokrytie dopravných nákladov na zájazd. 



 
 

6 
 

Začiatok projektu:    01.08.2016 
Koniec projektu:      31.08.2016 

 Miesto realizácie projektu:  Velehrad, Česká republika 
Celkový rozpočet projektu:               500,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie :               500,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                250,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava - Rača: rok 2015 - 250,- € 
                        rok 2014 - 300,- € 
       rok 2013 – 150,- € 
       rok 2012 – 300,- € 
       rok 2011 – 150,- € 
 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné a sponzorské dary. 
 
 

E 
Predkladateľ:   ZO Slovenský zväz telesne postihnutých č. 008,  

Bratislava - Krasňany 
Sídlo organizácie:  Jozefa Hagaru 17, 831 51 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  Anna Holecová 
                                                (0948/533939, hholecova@azet.sk) 
Zodpovedná osoba:              Anna Holecová 
                                                (0948/533939, hholecova@azet.sk) 
Názov projektu:                    Rekondičný pobyt so sociálnou rehabilitáciou 
Dátum doručenia žiadosti:  26.02.2016 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: 
 podľa zmluvných podmienok. 
 

Opis projektu: 
Ťažké telesné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej potreby. Preto je 
povinnosťou organizácie pomáhať týmto členom pri riešení ich sociálnych, ekonomických 
a spoločenských potrieb a záujmov. ZO pripravila pre svojich členov rekondičný 7 dňový 
pobyt v Štúrove. Pobyt sa realizuje v krytej plavárni s termálnou vodou a je zameraný na 
zlepšenie pohybových a psychických aktivít telesne postihnutých členov z domáceho 
prostredia do spoločenského.  
 

Benefity v roku 2015 a 2014 od MČ Bratislava - Rača:  
Slovenskému zväzu telesne postihnutých Krasňany poskytuje MČ Bratislava -Rača 
bezodplatne raz mesačne priestory na zasadnutia v Krasnianskej besede a raz ročne na 
výročnú členskú schôdzu. 
 

Požadovaný účel:       
Rekondičný pobyt v Štúrove  
 

Začiatok projektu:             06.05.2016 
Koniec projektu:               13.05.2016 
Miesto realizácie projektu:           Štúrovo 
Celkový rozpočet projektu:                        1 547,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie:                           600,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                           300,- €    
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava - Rača: rok 2015 - 300,- € 
                  rok 2014 - 250,- € 
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Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje.  
 
 

F 
Predkladateľ:   JMPROFI s.r.o. 
Sídlo organizácie:  Mudrochova 3, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  PhDr. Jana Maníková  
                                                (0904/858234, jmprofi@gmail.com) 
Zodpovedná osoba:              PhDr. Jana Maníková  
                                                (0904/858234, jmprofi@gmail.com) 

       Názov projektu:                    Račianska Senior Akadémia  
Dátum doručenia žiadosti: 29.02.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015:  
podľa zmluvných podmienok. 
 

Opis projektu: 
Račianska Senior Akadémia (ďalej SA) ponúka seniorom program sledujúci trend 
celoživotného vzdelávania, ktorý je v súlade so životným obdobím seniora a s jeho 
postavením v spoločnosti, podporuje zachovanie resp. zlepšenie psychického aj fyzického 
zdravia, podporuje spoločenské a sociálne väzby seniora. 
SA je určená tým, ktorí majú záujem rozšíriť, prehĺbiť alebo doplniť si vybrané oblasti 
poznania. Podmienkou účasti je veková hranica 50 rokov, vyplnená prihláška a zaplatený 
stanovený poplatok. Nie je zadaná podmienka  minimálnej úrovne dosiahnutého vzdelania 
účastníka. 
Motivácia seniorov pre účasť na SA: 

- starostlivosť obce o svojich občanov v seniorskom veku, 
- podpora celoživotnej potreby seniorov vzdelávať sa / splnenie svojich snov o vzdelaní,  
- potreba sociálnych kontaktov  (po nástupe do dôchodku sa obvykle význame menia 

sociálne kontakty, potreby vytvoriť si nové väzby), 
- potreba sebarealizácie  (uplatnenie v spoločnosti) 

 

Požadovaný účel:   
Príprava projektu, organizačné, administratívne a technické zabezpečenie projektu a stretnutí, 
prihlášky na SA a registrácia účastníkov na sústredeniach. 
 

Začiatok projektu:      01.01.2016 
Koniec projektu:        31.12.2016 

 Miesto realizácie projektu:    MČ Bratislava - Rača, Bratislava 
Celkový rozpočet:                                           2 950,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie                              1 000,- € 
Odporúčaná výška dotácie                                 150,- €  
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava - Rača: rok 2015 - 150,- € 
                  rok 2014 - 300,- € 
       rok 2013 – 150,- €  
 
 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje. 
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G 
Predkladateľ:                    Jednota dôchodcov na Slovensku Bratislava - Rača, základná   
                                            organizácia / ZO JDS Rača /  
Sídlo organizácie:         Žarnovická 7, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:        PhDr. Alžbeta Capková  
Názov projektu:     Aktivitou a primeraným pohybom za zdravý životný štýl seniorov  
  
Projekt doru čený dňa:     17.02.2016 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2015:  
podľa zmluvných podmienok. 
 

Opis projektu:  
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vznikla ako základná zložka celoštátnej 
organizácie Jednota dôchodcov Slovenska v roku 1996 a je súčasťou záujmovej spoločenskej 
organizácie dôchodcov, ktorá háji a zastupuje záujmy dôchodcov v celoštátnom meradle na 
ústrednej, krajskej, okresnej a miestnej úrovni. 
 

Požadovaný účel: 
Cieľom je organizovať návštevy divadelných predstavení, koncertov, výstav a hlavne v 
mesiaci úcty k starším umožniť čo najväčšiemu počtu seniorov  zúčastniť sa týchto aktivít. 
Zrealizovať dva poznávacie výlety, zabezpečiť cvičenie seniorov vo fitcentre v Rači. 
Vstupenky na kultúrne podujatia, doprava na výlety, vstupenky do fitcentra 
    
Začiatok projektu:    január 2016 
Koniec projektu:    december 2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:   1 100,- € 
Požadovaná výška dotácie:              1 100,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                    300,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava - Rača: 
2015 – 300,- € kultúrne podujatia, divadlo, koncerty   
             
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje. 
 
 

H 
Predkladateľ:                      OZ Mládež ulice  
Sídlo organizácie:            Cyprichova 22, 831 54 Bratislava   
Štatutárny zástupca:           Mgr. Peter Kulifaj 
Názov projektu:                   Pohodička na sídlisku  
Projekt doru čený dňa:        22.02.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015:  
podľa zmluvných podmienok 
 

 OZ Mládež ulice vzniklo v roku 2000 a od mája 2012 pôsobí v MČ Bratislava- Rača 
(Východné). Poslaním združenia je zlepšovanie kvality života detí z bežného i sociálne 
znevýhodneného prostredia a pomôcť im budovať základy pre plnohodnotný život v 
dospelosti. Služby ponúka prostredníctvom terénnej sociálnej práce a klubovej činnosti 
založenej na nízkoprahových princípoch. Hlavnými činnosťami sú kontaktná práca, situačná 
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intervencia, sociálne poradenstvo, preventívne aktivity, poskytovanie informácií, 
organizovanie komunitných akcií a voľnočasové aktivity organizované spolu s klientmi.  
 

Opis projektu:  
• Unimobunka – podstatná časť práce občianskeho združenia sa v súčasnosti realizuje 

na ihrisku Sklabinská a v nepriaznivom počasí a zimných mesiacoch využívajú 
priestory miestneho podniku, kde nie sú práve ideálne podmienky pre prácu 
s mládežou a rozoberanie citlivejších tém a problémov. Zároveň nie je možné robiť 
štruktúrované aktivity na rozvoj sociálnych zručností a osobnosti mladých. Zakúpením 
unimobunky, ktorá by bola umiestnená priamo na ihrisku, by klub získal útočisko 
s väčším súkromím a ideálny priestor na stretávanie sa. Unimobunku by si spoločne 
s chlapcami a dievčatami pretvorili na klub a stali by sa neoddeliteľnou súčasťou 
komunity. Voľnočasové aktivity (futbal, basketbal, pohybové hry) by prebiehali 
priamo na ihrisku. 

• Stanovačka v prírode – aktivita pre chlapcov a dievčatá, kde sa naučia zručnostiam, 
ktoré sú potrebné pre „prežitie v divočine“ v bezpečnom prostredí a za prítomnosti 
skúsených mládežníckych vedúcich. Zároveň si budú trénovať rôzne sociálne 
zručnosti ako napr. kooperácia v tíme a prínosné aktivity pre chlapcov – zdravým 
a bezpečným spôsobom vytvárať mužskú identitu. 

• Zážitkové aktivity – práca s mladými sa realizuje výlučne v prostredí sídliska 
Východné/Rendez. Aktivita mimo tohto prostredia  - kino, divadlo, horolezecká stena 
a i.  

• Športové turnaje – príležitosť na spoločné stretnutia mladých ľudí a ostatných členov  
komunity. 

 

Požadovaný účel: 
Kúpa, umiestnenie a zariadenie unimobunky, stanovačka na Rendezi (materiál, jedlo, pitie), 
výlety mimo sídliska (vstupenky, občerstvenie), športové turnaje (občerstvenie, športové 
potreby) 
     
Začiatok projektu:   apríl 2016 
Koniec projektu:   december 2016 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  8 825,- € 
Požadovaná výška dotácie:  5 925,- € 
Odporúčaná výška dotácie :                  750,- € 
      
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
2013 - 300 €,  prenájom nízkoprahového klubu Pohodička 
2014 - 900 €,  prenájom nízkoprahového klubu Pohodička, cyklokino 
2015 - 700 €, pomôcky na aktivity, potreby na spoločné varenie a vianočný večierok, materiál 
                     na športový turnaj 
 

Iné zdroje financovania projektu: Nadácia pre deti Slovenska, Bratislavský samosprávny kraj, 
2 % z dane z príjmov PO a FO 
 
 

I 
Predkladateľ:                      Krasňanko, občianske združenie  
Sídlo organizácie:            Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava 
Štatutárny zástupca:           Marta Štefánková 
Názov projektu:                   Náučné výlety pre deti z Krasňanka  
Projekt doru čený dňa:        29.02.2016 
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Vyúčtovanie dotácie za rok 2015:  
podľa zmluvných podmienok. 
 

Krasňanko vzniklo z  potreby rodičov, ktorým chýbalo v Rači predškolské zariadenie 
preferujúce individuálny a rešpektujúci prístup k deťom a alternatívny spôsob práce s deťmi, 
tzv. Montessori pedagogika. Funguje v prenajatom rodinnom domčeku v Rači na Hruškovej 
ulici. Cieľom práce združenia je poskytnúť deťom v predškolskom veku možnosť sprevádzať 
svet v celistvosti a súvislostiach, rozvíjať sa po duševnej ale aj telesnej stránke. Kladie sa 
dôraz na rozvoj sebadisciplíny – dieťa sa učí ovládať svoje správanie, učí sa rešpektovať 
pravidlá.    
 

Opis projektu:  
Montessori detské centrum Krasňanko sa nachádza v MČ Bratislava- Rača, deti sa učia nové 
veci prostredníctvom Montessori pomôcok a kníh v priestoroch centra ale aj vonku v prírode 
a počas prechádzok do okolia. Združenie by rado otvorilo deťom aj nové obzory a ukázalo 
kultúrne zaujímavosti, konkrétne návštevou Detského múzea - Výstava Hrdinovia všedného 
dňa a Bibiany na výstavu Zaži textil. Výstava sprostredkuje návštevníkom praktickú 
skúsenosť s prácou záchranných zložiek, vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, 
predchádzania požiarov a poskytovania prvej pomoci. Interaktívna výstava Zaži textil je 
o textile ako o rôznorodom materiáli, o jeho zmyslovom vnímaní, štruktúrach a podobách. 
Výstava je netradičná aj tým, že sa bude meniť vďaka dopĺňaniu objektov a inštalácií za 
neustálej aktívnej pomoci detí. Nakoľko sú deti v centre vo vekovom rozmedzí 2,5 – 6 rokov, 
z organizačných a aj bezpečnostných dôvodov je potrebné objednať autobusovú dopravu.  
Aktuálne zážitky deti spracujú vo forme projektov, ktoré sú vystavené v priestoroch centra.  
 

Požadovaný účel: 
Návšteva Detského múzea (doprava, vstupné), návšteva Bibiany (doprava, vstupné), materiál 
na projekty (výtvarné potreby) 
 

Začiatok projektu:   apríl 2016 
Koniec projektu:   august 2016 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  310,- € 
Požadovaná výška dotácie:  220,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                200,- € 
      

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
2014 - 200 €, cestovné a vstupné – Výlety do prírody a za kultúrou 
2014 - 100 €, edukatívne hračky a pomôcky 
2014 - 500 €, športové náradie a vybavenie 
2015 - 150 €, špeciálne učebné pomôcky 
2015 - 250 €, výlet na Biofarmu Stupava, divadielko 
2015 - 400 €, športové náradie 
 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, dobrovoľné príspevky a dary, iné dotácie 
a granty, 2% dane z príjmov PO a FO. 
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5. Stanoviská stálych komisií 
    Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálnych vecí 
 
 
 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

a/ odporúča MZ schváliť dotácie nasledovne:  
Odyseus, občianske združenie                                              500,-€ 
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača                                     350,-€ 
Mládež ulice, o. z.                                   750,-€ 
 
b/ odporúča starostovi schváliť dotácie nasledovne: 
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930                200,-€ 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Krasňany                  250,-€ 
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 008 Krasňany      300,-€  
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO  Rača                         300,-€ 
Krasňanko, občianske združenie                                200,-€ 
JMPROFI s.r.o.                                                 150,-€ 
 

A 

  

Komisia školská, kultúrna, športová a pre 
podporu podnikania a vinohradníctva 

 

 

    

Komisia  životného prostredia výstavby, 
územného plánu a dopravy 

     

Komisia sociálna a  bytová  

a/ odporúča MZ schváliť dotácie nasledovne:  
Odyseus, občianske združenie                                              500,-€ 
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača                                     350,-€ 
Mládež ulice, o. z.                                   750,-€ 
 
b/ odporúča starostovi schváliť dotácie nasledovne: 
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930                200,-€ 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Krasňany                  250,-€           
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 008 Krasňany      300,-€  
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO  Rača                         300,-€ 
Krasňanko, občianske združenie                                200,-€ 
JMPROFI s.r.o.                                                 150,-€
      

 A 

  
 


