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1.      Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

schvaľuje 
 
 

          dotáciu pre nasledovné organizácie:  
- OZ Literárny klub Rača     vo výške  500,00 € 
- Matica slovenská – miestny odbor Rača   vo výške  875,00 € 

 
 
2.  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 

 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 
 

odporúča 
 
                                                                                                                           

        MZ MČ Bratislava - Rača schváliť dotáciu pre nasledovné organizácie: 
 

- OZ Literárny klub Rača     vo výške  500,00 € 
- Matica slovenská – miestny odbor Rača   vo výške  875,00 € 
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3. Dôvodová správa 
 
             Predkladatelia projektov predložili žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 4/ 2011 o podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Na dotácie v oblasti kultúry bolo v 
rozpočte MČ Bratislava - Rača na rok 2015 vyčlenených 5.500 €. Podľa platného VZN č. 
4/2011 boli v prvom termíne pridelené dotácie vo výške 4.125 €, tj. 75 % z celkovej sumy. 
V druhom termíne môžu byť pridelené dotácie vo výške 1.375 € . 
Všetky žiadosti spĺňajú ustanovenia VZN č. 4/ 2011 o podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a všetci žiadatelia majú voči MČ 
vyrovnané pohľadávky do lehoty splatnosti. 
Funkčná klasifikácia: 08 20 Ekonomická klasifikácia: 642 002 
 
4. Materiál 
 
1: 
 
Predkladateľ:                      OZ Literárny klub Ra ča 

 
Sídlo organizácie:            Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava   
      
Štatutárny zástupca:           Ing. Antónia Maštenová 
 
Názov projektu:                   Literárne popoludnia podporujúce komunitné vzťahy pre 

širokú občiansku verejnosť  
 

Projekt doru čený dňa:       29.6.2015 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2014: nebola pridelená dotácia  
 

                OZ Literárny klub Rača je novovzniknutá organizácia, ktorá chce byť neformálnym 
združením priaznivcov slovesnej tvorby a otvoreným priestorom pre všetkých, ktorí 
v literatúre hľadajú prostriedok sebavyjadrenia a komunikácie. Jej cieľom je nadviazať dialóg 
s osobnosťami kultúrnej scény a spolupracovať s významnými slovenskými autormi, 
organizovať stretnutia s autoritami slovenského literárneho života. Programovo chce 
spolupracovať s ďalšími literárnymi klubmi na Slovensku, ako aj inými račianskymi 
občianskymi združeniami. 
 
Opis projektu: Organizácia literárnych popoludní so spisovateľmi, osobnosťami, ktorých 
život a dielo je späté s Račou, besedy a prezentácie umeleckých diel, kde je každý nový názor 
príležitosťou na tvorivú diskusiu. Prínosom by bolo zvýšenie kultúrneho povedomia, 
podporovanie račianskych tradícii, zvykov, najmä u mladej generácie, prezentácia mestskej 
časti Rača prostredníctvom literárnej a publikačnej činnosti, rozvoj duchovných hodnôt.  
 
Požadovaný účel: Odmena prednášajúcim ( 10 prednášok á 50 € , prezentácia o diele). 
Začiatok projektu:   júl 2015 
Koniec projektu:   december 2015 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  700 € 
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Požadovaná výška dotácie:  500 € 
      

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: neboli 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
Odporúčaná výška dotácie :           500 € 

2: 
 
Predkladateľ                     Miestny odbor Matice slovenskej –Bratislava - Rača 
Sídlo organizácie:         Alstrova 249,  831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:        Ing. Mária Voznická EUR ING 

Názov projektu:             Umiestnenie ornátu do bezpečnostnej skrinky – zabezpečenie             
                                            historickej pamiatky 

Projekt doru čený dňa:     30.6.2015 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2014: 8/2014 , 330 € - podpora pre Račiansky jahodový kvet 

 
               Matica slovenská je historická a kultúrna ustanovizeň, ktorá si kladie za cieľ 
podporovať rozvoj slovenského vlastenectva a jeho upevňovanie, prehlbovať vzťah občanov 
k slovenskej štátnosti a podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. V súlade 
s týmito princípmi vykonáva svoju činnosť na území MČ Bratislava – Rača aj MO MS 
Bratislava – Rača, ktorý v duchu rozvoja vlastenectva a patriotizmu u obyvateľov MČ 
usporadúva literárne, recitačné a výtvarné súťaže, zabezpečuje odborné prednášky. 
 
Opis projektu: Bohoslužobné rúcho – ornát, ktorý darovala cisárovná Mária Terézia r. 1767  
farárovi Pavlovi Radočánimu, keď doviedol delegáciu račianskych farníkov do Viedne. Táto  
jedinečná historická pamiatka, ktorej je MO MS vlastníkom, je umiestnená v Račianskej izbe  
medzi ostatnými exponátmi. Chceli by ju umiestniť do samostatnej presklenej bezpečnostnej  
skrinky, umiestnenej v strede, aby sa dala prezrieť z každej strany. Zároveň bude chránený  
pred mechanickým poškodením a znečistením. 
 
Požadovaný účel: Návrh, výroba a montáž bezpečnostnej skrinky. 
Začiatok projektu:   1.9. 2015 
Koniec projektu:   31.12. 2015 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:  2.500 € 
Požadovaná výška dotácie:             1.500 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 2010 – 330 €  podpora pre Račiansky jahodový kvet 
                                                                   2014 – 330 €  podpora pre Račiansky jahodový kvet  

Odporúčaná výška dotácie:                   875 €  

Iné zdroje financovania projektu: Matica slovenská, vlastné zdroje 
 
 
 
 



5. Stanoviská stálych komisií 
    Materiál: Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť  kultúry 

 

 

Komisia stanovisko zapracované 

A/N 

zdôvodnenie 

Komisia finančná  
a majetková  

Odporúča schváliť dotáciu pre:  
1.   OZ Literárny klub Rača                                       vo výške  500,00 € 
2.   Matica slovenská – miestny odbor Rača      vo výške  875,00 € 

 
  

                   

 

 

        A 

 

 

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

Odporúča schváliť dotáciu pre:  
1.   OZ Literárny klub Rača                                       vo výške  500,00 € 
2.   Matica slovenská – miestny odbor Rača      vo výške  875,00 € 

 
 

 

 

A 

 

 

Komisia životného  prostredia, 
výstavby, územného plánu a 
dopravy   

  

                   

      

 

 

Komisia sociálna a bytová  

 

 

 

 


