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1.    
Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

  schvaľuje  
 

 dotácie pre nasledovné organizácie:  
  
- OZ Priatelia Rače                                      vo výške                            450,-€  

na zorganizovanie brigády zameranej na úpravu a vyčistenie verejného priestranstva  
 

- OZ Priatelia Detského centra                            vo výške                          1000,-€ 
na projekt „Zdravé a bezpečné ihrisko“  
 

- OZ Ateliér Šikula                                                vo výške                            600,-€ 
na revitalizáciu záhrady pri dome služieb na ul. Dopravenej  
 

- EPROMA s. r. o.                                                vo   výške                            400,-€ 
na starostlivosť o okolie bytových domov Kadnárova 91 -99 
 
 
 

 
2.                                     

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

odporúča  
 
- OZ Priatelia Rače                                      vo výške                            450,-€  

na zorganizovanie brigády zameranej na úpravu a vyčistenie verejného priestranstva  
 

- OZ Priatelia Detského centra                            vo výške                          1000,-€ 
na projekt „Zdravé a bezpečné ihrisko“  
 

- OZ Ateliér Šikula                                                vo výške                            600,-€ 
na revitalizáciu záhrady pri dome služieb na ul. Dopravenej  
 

- EPROMA s. r. o.                                                vo   výške                            400,-€ 
na starostlivosť o okolie bytových domov Kadnárova 91 -99 
 

 
 Uznesenie nebolo schválené.  
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3. Dôvodová správa 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača  č. 4/2011 o podmienkach 
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom ( ďalej len „VZN“)  
umožňuje poskytnúť dotácie z rozpočtu Mestskej časti Bratislava—Rača na verejnoprospešné účely. 
Pre rok 2016 sú v rozpočte Program 11 – Prostredie pre život schválené finančné prostriedky  
na podporu komunitného života vo výške 4 000,- euro.  

Podľa § 4 bodu 4 VZN pri posudzovaní žiadostí doručených jednému žiadateľovi v jednom 
rozpočtovom roku maximálna výška dotácie nesmie prekročiť 30% z celkovej čiastky vyčlenenej  
na dotácie t.j.1 200 euro.  

Podľa §4  bodu 3 VZN pri posudzovaní žiadostí doručených do 29.2.2016 je možné  prerozdeliť 
maximálne tri štvrtiny vyčlenených  finančných prostriedkov.  Na prerozdelenie je teda k dispozícii 
3000,- euro.  

V termíne do 29.2.2016 bolo doručených 5 žiadostí v celkovej výške 12 310,05 €.  
 
Dňa 9.3.2016 Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a verejného poriadku 

(ďalej len „ komisia VÚPŽP a VP“)  odporučila schváliť dotácie pre žiadateľov  nasledovne:  
a) OZ Priatelia Rače              450,- € 
b) OZ Priatelia Detského centra                                                                    1000,- € 
c) Račiansky vinohradnícky spolok                                                                      ---- 
d) OZ Ateliér Šikula                                                                                        600,- € 
e) EPROMA s. r. o.                                                                                         400,- € 
 

Dňa 14.3.2016 Komisia finančná a majetková ( ďalej len „komisia FM“) odporučila schváliť 
dotácie pre žiadateľov nasledovne:  
f) OZ Priatelia Rače              600,- € 
g) OZ Priatelia Detského centra                                                                    1000,- € 
h) Račiansky vinohradnícky spolok                                                                      ---- 
i) OZ Ateliér Šikula                                                                                      1000,- € 
j) EPROMA s. r. o.                                                                                         400,- €  
 

 
Vzhľadom k rozdielnym sumám uvedeným v odporúčaniach oboch komisií pri 2 žiadateľoch (OZ 
Priatelia Rače a OZ Ateliér Šikula) ako aj ku skutočnosti, že MR MZ MČ Bratislava - Rača neprijala 
uznesenie, odporúčame  dotácie schváliť vo výške, ktorú odporúčila Komisiou výstavby, územného 
rozvoja, životného prostredia a verejného poriadku, v gescii ktorej je problematika životného 
prostredia. 

 
 

Dňa 21.3.2015 sa uskutočnilo rokovanie Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava – Rača, ktoré k danému materiálu neprijalo uznesenie. 
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4. Materiál  

1. 
Predkladateľ:  OZ Priatelia Rače  
Sídlo organizácie: Závadská 4, 831 06  Bratislava – Rača, Slovenská republika  
Štatutárny zástupca: Ing. Viktor Bielko 
Názov projektu: Riešenie environmentálnej problematiky v Rači, Krasňanoch  

a na Východnom, organizovanie brigád, ktoré budú zamerané  
na vyčistenie a úpravu verejného priestoru, ktorý sa neudržiava, 
prípadne je veľmi zanedbaný. Všetky aktivity sú zamerané na ochranu 
a tvorbu životného prostredia v našej MČ.  

Žiadosť doručená: 26.02.2016  

Opis projektu: 

Z troch vybratých miest v Rači, Krasňanoch a na Východnom sa bude organizovať jarná brigáda. 
Obyvatelia sa rozdelia podľa potreby, dostanú ochranné pomôcky (rukavice), veľké pevné igelitové 
vrecia, hrable, lopaty, prípadne bude k dispozícii kosačka a minerálky (pitný režim). Po práci sa 
uskutoční malé občerstvenie (opekanie špekáčikov, chlieb, horčica) Pekná cesta/Bratislava Krasňany. 
V minulosti sa tieto aktivity robili, svojpomocne, boli to však akcie jednotlivcov a narážali  
na nedostatok ochranných prostriedkov a slabé technické vybavenie. Komplikácie vznikali hlavne  
na miestach, kde sa prakticky nedalo okolie upratať (sklo, toxický odpad). Požadujú preto spoluprácu  
s miestnym úradom v Bratislava Rača, nakoľko bude potrebné zabezpečiť odvoz nakopeného odpadu 
do zberného dvora.   
 
Dátum začatia a realizácie projektu: 16.04.2016 (10:00 – 17:00) 

Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu. Žiadateľ nemá voči 
mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti. 
 
Predpokladané náklady hradené z dotácie: 

• Technika  
� zapožičanie 2 ks krovinorezov)    20 € 
� zapožičanie bubnovej kosačky    26 € 
� zapožičanie traktoru s mulčovačom   65 € 

• Propagácia       60 € 
• Náradie             340,03 €  
• Občerstvenie a jedlo 

� Špekačky             98,70 € 
� Chleba balený krájaný     40 € 
� Horčica kremšská       4 € 
� Horčica plnotučná       4 € 
� Minerálna voda               150  € 
� Plastové poháre, taniere, príbor, servítky  50 € 

• Náklady spojené s akciou               120 € 
 
Náklady projektu  1000,- € 
Žiadosť o dotáciu 1000,- € 
 
Žiadosť  je v súlade s VZN, aktivitu občanov odporúčame podporiť. Predmetom žiadosti sú len 
prostriedky na realizáciu akcie, odporúčam zvážiť pridelenie finančných prostriedkov na občerstvenie.  
Odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí MÚ, ktorý poskytne aj pracovníkov a techniku (krovinorez, 
kosačka...) . Zakúpené náradie navrhujeme uskladniť v priestoroch MC Rača a v budúcnosti používať 
na akcie podobného druhu.  
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2. 
Predkladateľ: OZ Priatelia Detského centra 
Sídlo organizácie: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Patrícia Garajová – Jarjabková – prezidentka 
                                                    PhDr. Silvia Bronišová, oprávnený zástupca žiadateľa  
Názov projektu: Zdravé a bezpečné pieskovisko 
Žiadosť doručená: 22.02.2016 

Opis projektu: 

Občianske združenie Priatelia Detského centra založili v roku 1995 rodičia detí, ktoré navštevujú 
Detské centrum Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s cieľom podporovať toto 
zariadenie multidisciplinárnej starostlivosti o deti s postihnutím a ich rodiny. Cieľom občianskeho 
združenia je podporovať činnosť Detského centra, alternatívne projekty starostlivosti o deti  
so špeciálnymi potrebami a humanitno – spoločenské akcie v prospech detí s postihnutím 
 
Cieľom projektu je kompletná rekonštrukcia starého nefunkčného pieskoviska pre intaktné deti i deti 
s postihnutím z mestskej časti Bratislava – Rača, ako aj iné deti so špeciálnym výchovnovzdelávacími 
potrebami z iných mestských častí. Súčasný stav nezodpovedá hygienickým ani bezpečnostným 
normám, preto jeho obnova je prioritou nakoľko piesok ako terapeutický prostriedok by deti radi 
využívali pri každodennom pobyte vonku. Hra v piesku vplýva na rozvoj jemnej aj hrubej motoriky 
a je nezastupiteľným prostriedkom na rozvoj kreativity a priestorovej orientácie, v neposlednom rade 
pôsobí na rozvoj prosociálneho správania pri kolektívnej práci.    
 
Súčasťou žiadosti sú fotografie, pieskovisko je v areáli  Výskumného ústavu detskej psychológie 
a patopsychológie  Cyprichova 42 , Bratislava.  
          
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:   marec 2016 – jún 2016  
 
Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu. Žiadateľ nemá voči 
mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti. 
 
Predpokladané náklady projektu a predpokladané náklady hradené z dotácie: 
Netkaná podkladová textília čierna 3,2 x 10                                 2x10,95 € 
Príchytka Fix 100v                                                                              7,50 € 
Piesok                                                                                              580,60 € 
Obloženie plastovými doskami                                                            890 € 
Krycia plachta na pieskovisko                                                              300 € 
 
Náklady projektu  1800,- € 
Žiadosť o dotáciu 1500,- € 
 
Žiadosť je v súlade s VZN, predmetom žiadosti nie je preplácanie práce, ide iba o materiál  
na rekonštrukciu detského ihriska.   
  

3. 
Predkladateľ: OZ Račiansky vinohradnícky spolok 
Sídlo organizácie: Alstrova 6075/157, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Dušan Žitný  
Názov projektu:  Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v NKD – bývalá vináreň „U 

Kmotrov“ 
Žiadosť doručená: 26.02.2016 

Opis projektu: 
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Kultúrne podujatia MČ Rača, firiem a združení v Rači sa vo veľkej miere konajú v NKD a na ploche 
pred ním a dá sa hodnotiť, že sú úspešné a s veľkou návštevnosťou. Snáď jediný zápor je v tom, že 
kapacita WC v NKD je vtedy nedostačujúca. Horšie to býva, keď je v NKD uzavretá spoločnosť 
a zároveň je akcia v „červenej lisovni“, prípadne aj „U Kmotrov“. Situácia sa rieši vzájomnou 
dohodou, prenájmom prenosných suchých  WC, čo nebýva najlepšie riešenie. 

Cieľom projektu je  obnovenie WC v časti bývalej vinárne „U Kmotrov“, kde boli dve dámske a jedno 
pánske WC. Ich rekonštrukciou sa zabezpečí hygiena a kultúra každého podujatia. Zvýši sa možnosť 
využitia priestorov .  

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:  marec 2016 – apríl 2016 
 
Predpokladané náklady hradené z dotácie: 

• Búracie práce + odvoz    800,- € 
• Oprava omietok    400,- € 
• Rozvod vody + sekania    400,- € 
• Elektrický rozvod    400,- € 
• Odstránenie malieb + nová maľba  500,- € 
• Dvere s kľučkami 3 ks    400,- € 
• 3 WC + 1 pisoár    600,- €  
• Nový obklad + montáž              2500,- € 
• Umývadlá s batériami 2 ks   500,- € 
 

Náklady projektu  6500,- € 
Žiadosť o dotáciu 6500,- € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
 
Rok 2013;2014: 630,- €  Genofond Frankovky modrej 
Rok 2013:  600,- €  Festival Frankovky modrej 
Rok: 2014           1104,- €  Prenosná umývačka skla 
Rok: 2015           1200,- €  Promočný stan  
 
Uvedená investícia je plánovaná do objektu, ktorý je v majetku MČ Rača, ktorá má na rekonštrukciu 
uvedených priestorov finančné prostriedky v rozpočte na rok 2016. Predkladateľ uskutočňuje činnosti, 
na ktoré by sa v zmysle VZN mohla dotácia poskytnúť, predmet  žiadosti o dotáciu ( rekonštrukcia 
WC)  však nezodpovedá  podmienkam stanoveným VZN 
Vzhľadom k uvedenému poskytnutie dotácie neodporúčame.  
 

4. 
Predkladateľ: Občianske združenie Ateliér Šikula 
Sídlo organizácie: Šúrska 17, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Zuzana Tomčalová 
Názov projektu: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zariadenie 

priestorov a revitalizáciu záhrady  
Žiadosť doručená: 26.02.2016 

Opis projektu: 

Združenie sa na základe verejnej obchodnej súťaže stalo nájomcom priestorov v dome služieb  
na Dopravnej ulici, v ktorých chce zriadiť priestory vhodné na výtvarné krúžky pre deti, denné tábory, 
workshopy pre dospelých. Východné, ako časť Rače nemá v súčasnosti a ani nemalo podobný druh 
činnosti. Tieto priestory sa združenie snažilo cielene získať kvôli záhrade, ktorá bola roky 
nevyužívaná. Záhradu chce revitalizovať pre združenie, ale aj pre oddych občanov, pikniky a kultúrne 
akcie, ktoré by spájali všetkých občanov v mestskej časti Rača. Záhrada by zároveň aktivovala deti pre 
prácu a ochranu prírody, v záhrade by sa inštalovali vyrobené skulptúry, uskutočňovali vernisáže detí 
z krúžkov a členov združenia. Záhrada by niesla názov Rendez vous Rendez. 
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Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:  do 30.6.2016 

Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu. Žiadateľ nemá voči 
mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 
Predpokladané náklady hradené z dotácie: 

Časť financií  (1000 €) chce žiadateľ použiť na rekonštrukciu interiéru a zakúpenie zariadenia, sanity, 
dverí a pomôcok. Ďalších 1000 euro by použil na práce v záhrade – odstránenie odpadu, vyrovnanie 
povrchu, chodníky, trávnatú časť, kvetinové záhony, výsadbu drevín, umiestnením lavičiek atď. 

Náklady projektu                    2 000,- € 
Žiadosť o dotáciu  2 000,- € 
 
Žiadateľ predmetné priestory získal do nájmu vo VOS, priestory pred prihlásením sa do VOS videl. 
Časť z prostriedkov z dotácie chce investovať do rekonštrukcie prenajatých priestorov, čo 
nezodpovedá podmienkam stanoveným vo VZN. Dom služieb na Dopravnej ul. je vo vlastníctve 
hlavného mesta a MČ  má túto budovu len v nájme. Vzhľadom k tomuto odporúčame finančné 
prostriedky poskytnúť iba na revitalizáciu záhrady, ku ktorej ale žiadateľ nemá žiadny  právny vzťah.  
 
5. 
Predkladateľ: Spol. EPROMA s.r.o. zastupujúca vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov Kadnárova 91-99  
Sídlo organizácie: H. Meličkovej 1/E, 841 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Matej Hollý, 
                                                    Lucia Cisáriková, kontaktná osoba  
Názov projektu: Úprava okolia bytových domov Kadnárova 91-99 
Žiadosť doručená: 26.02.2016 

Opis projektu: 

Predmetom žiadosti je preplatenie nákladov na už zrealizovanú  úpravu okolia bytových domov 
Kadnárova 91-99. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v spoločnom areáli Kadnárova 91-99 sa  
v rámci aktívnej spolupráce vzájomne dohodli, že si vysadia zeleň a upravia okolie spoločného 
obytného areálu, ktorý po dokončení výstavby v tejto lokalite zostal nedoriešený, pôsobil veľmi 
nevzhľadne. Úprava zahŕňala terénne úpravy a výsadbu zelene v podobe živého plota, trávnika, 
okrasných drevín a tráv, trvaliek, zahŕňajúc tiež mulčovaciu kôru, hnojivo a farbu na vymaľovanie 
kvetináčov, do ktorých sa tiež nanovo vysádzalo. 
Realizovaní práce, ktoré majú byť  hradené z dotácie: 

• Postrek totálnym herbicídom, odstránenie starého trávnika s odvozom odpadu na skládku = 21,50 € 
• Výsadba ihličnanov = 180,50 € 
• Výsadba trvaliek a tráv 3 ks/m2 = 218,15 € 
• Výsadba popínaviek = 16,12 € 
• Položenie plachty proti burinám, mulčovanie 5 cm vrstvou kôry = 266,60 € 
• Položenie a dodávka fólie, proti prerastaniu koreňov = 38,50 € 
• Odstránenie pôvodnej zeminy, odvoz = 63,00 € 
• Príprava nádob pre vysádzanie rastlín so zhotovením vsakovacej vrstvy a naplnením nádob zeminou 

alebo substrátom, pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby do 0,30 m2 = 81,00 € 
• Dovoz, dodávka zeminy = 50,56 € 
• Hĺbenie jám v rovine alebo na svahu do 1:5 objem 0,05-0,125 m3 so 100 % výmenou pôdy = 4,80 € 
• Hĺbenie jám v rovine alebo na svahu do 1:5 objem 0,02-0,05 m3 so 100 % výmenou pôdy = 22,95 € 
• Výsadba dreviny s balom v rovine/na svahu do 1:5, bal 200-300 mm = 5,85 € 
• Výsadba dreviny s balom v rovine/na svahu do 1:5, bal 100-200 mm = 29,70 € 
• Hnojenie záhradníckym substrátom a kondicionérom = 9,00 € 
• Mulčovanie kôrou, položenie plachty proti burinám = 12,38 € 
• Pinus mugo Pumilio = 27,00 € 
• Levandula angustifolia = 12,60 € 
• Pennisetum alopecuroides = 14,40 € 
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• Cotoneaster dammerii Skokholm = 17,10 € 
Sumár výsadba zelene: 
Kadnárová 91                                                              185,32 € 
Kadnárová 93                                                              383,43 € 
Kadnárová 95                                                              313,13 € 
Kadnárová 97                                                              134,20 € 
Kadnárová 99                                                              293,96 €  
Spolu:                                                                       1 310,05 €  

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:  november – december 2015 

Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu. Žiadateľ nemá voči 
mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 
Náklady projektu 1 310,05 € 
Žiadosť o dotáciu 1 310,05 € 

 
Podľa § 3 ods. 7 VZN finančné prostriedky z poskytnutej dotácie musia byť použité v tom 
kalendárnom roku, v ktorom boli poskytnuté. Ich použitie podlieha vyúčtovaniu podľa § 5 VZN.  
Keďže úprava okolia bytových domov bola zrealizovaná v roku 2015, nie je možné  poskytnúť dotáciu 
na požadované preplatenie vynaložených nákladov. Pozemky, na ktorých sa práce realizovali sú  
vo vlastníctve fyzických osôb. Vzhľadom k tomu, že žiadateľ plánuje v starostlivosti o okolie 
pokračovať navrhujeme poskytnúť dotáciu na práce, ktoré bude robiť v roku 2016 a ich rozsah 
špecifikovať v zmluve o poskytnutí dotácie.   
 
Zhrnutie:  
P.č.  Žiadateľ  Predmet žiadosti  Doteraz 

poskytnuté 
dotácie z MČ 
Rača v sume 
za 5 rokov 

Požadovaná 
suma v € 

Suma  v € 
odporučená 
komisiou 
VÚPŽP a VP 

Suma v € 
Odporučená 
komisiou 
FM 

1. OZ Priatelia Rače 
 

zorganizovanie 
brigády 

0,- 1000,-  450,- 600,- 

2. OZ Priatelia 
Detského centra 

rekonštrukcia 
detského 
pieskoviska 
v VUDPaP  

0,- 1500,- 1000,- 1000,- 

3. OZ Račiansky 
vinohradnícky 
spolok 

rekonštrukcia 
WC v NKD 

3534,- 6500,- 0,- 0,- 

4. Občianske 
združenie Ateliér 
Šikula 

rekonštrukcia 
priestorov 
a záhrady DS na 
Dopravnej ul.  

0,- 2000,- 600,- 1000,- 

5. Spol. EPROMA 
s.r.o. zastupujúca 
vlastníkov bytov a 
nebytových 
priestorov 

Úprava okolia 
BD Kadnárová 
91 -99 

0,- 1310,05 400,- 400,- 

 Spolu   12 310,05,- 2 450,- 3000,-  



5. Stanoviská stálych komisií  
materiál:  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.4/2011 -  oblasť životné prostredie  
Komisia  Stanovisko  Zapracované 

A/N 
Zdôvodnenie  

Komisia mandátová    
Komisia finančná a majetková  OZ Priatelia Rače  

  600,00 € 
  
OZ Priatelia Detského 
centra 1000,00 € 
 
Račiansky vinohradnícky 
spolok --- 
 
OZ Ateliér Šikula     
1000,00 € 
 
EPROMA s. r. o.      
400,00 € 

N 
 
 
A 
 
 
A 
 
 
N 
 
 
A 

Odporúčame akceptovať odporučenie vecne príslušnej komisie životného 
prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, ktorá má v gescii životné 
prostredie. 
 
 
 
 
 
  
Odporúčame akceptovať odporučenie vecne príslušnej komisie životného 
prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, ktorá má v gescii životné 
prostredie. 

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

   

Komisia životného prostredia, výstavby , 
územného plánu a dopravy 

OZ Priatelia Rače    
450,00 € 
 
OZ Priatelia Detského 
centra 1000,00 € 
 
Račiansky vinohradnícky 
spolok ---- 
 
OZ Ateliér Šikula     
600,00 € 
 
EPROMA s. r. o.      
400,00 € 

A 
                           
 
A 
 
 
A 
 
 
A 
 
 
A 

 
 
 
 

 

Komisia sociálna a bytová     
 


