1.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

dotáciu pre nasledovné organizácie:
-

Správcovskú spoločnosť AN Maison, s.r.o. zastupujúcu Vlastníkov bytov
a nebytových priestorov Závadská 1 – 3
vo výške
516 euro
Koceľova 15, 821 08 Bratislava

-

Občianske združenie Kresťania v meste
Východná 7B, 831 06 Bratislava

vo výške

754 euro

2.
Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava-Rača

Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu pre nasledovné organizácie:
-

Správcovskú spoločnosť AN Maison, s.r.o. zastupujúcu Vlastníkov bytov
a nebytových priestorov Závadská 1 – 3
vo výške
516 euro
Koceľova 15, 821 08 Bratislava

-

Občianske združenie Kresťania v meste
Východná 7B, 831 06 Bratislava

vo výške

754 euro

3. Dôvodová správa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom umožňuje poskytnúť dotácie
z rozpočtu Mestskej časti Bratislava—Rača na verejnoprospešné účely. Pre rok 2015 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. V roku 2015
boli z rozpočtu už pridelené dotácie vo výške 2730 euro. Na pridelenie posudzovaných dotácii
je možné prideliť 1270 euro.
V termíne do 30.6.2014 boli doručené 2 žiadosti, ktoré predkladáme na rokovanie.
4. Materiál
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

Správcovská spoločnosť AN MAISON, s.r.o. zastupujúca
Vlastníkov bytov a nebytových priestorov Závadská 1 – 3
Koceľova 15, 821 08 Bratislava
Ing. Miroslav Mihok
Príspevok na kúpu a osadenie vtáčich búdok na bytovom dome
22.06.2015 a doplnená 30.06.2015

Opis projektu:
Búdky pre dáždovníky a netopiere osadili s „Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Závadská 1-3, 831 06 Bratislava-Rača“ v zastúpení Ing. Miroslav Mihok začiatkom roka 2015
na streche bytového domu v rámci zatepľovania. Celková cena za 6 búdok APUS3 (každá s 3
otvormi pre dážďovníky) a 2 búdky MAXI B (každá s 2 otvormi pre netopiere) bola 336,00
eur a 180,00 eur za prácu. Búdky boli osadené 3 + 1 na streche Závadská 1 a 3 + 1 na streche
Závadská 3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Závadská 1-3, 831 06 Bratislava-Rača“
v zastúpení Ing. Miroslav Mihok osadenie búdok financovali z fondu opráv svojho bytového
domu. Keďže nie sú právny subjekt, o dotáciu sa uchádzajú prostredníctvom správcovskej
spoločnosti.
Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu. Žiadateľ nemá
voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu
Odporúčaná výška dotácie

516,00 euro
516,00 euro
516,00 euro

Predkladateľ:

Občianske združenie Kresťania v meste

Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Východná 7B, 831 06 Bratislava
MUDr. Marek Krajčí
Dobrovoľnícke brigády v rámci kampane MILUJEM SVOJE
MESTO 2015
29.06.2015

Žiadosť doručená:

Opis projektu:
V dňoch 11. – 12.9.2015 budú cirkevné spoločenstvá a občianske združenia združené
v platforme Kresťania v meste, v spolupráci so svojimi európskymi partnerskými cirkvami
a dobrovoľníckymi organizáciami v Bratislave, organizovať druhý ročník kampane „Milujem
svoje mesto“. V rámci tejto kampane budú dobrovoľníci zo spomenutých spoločenstiev
a organizácií realizovať v rôznych častiach mesta rôznorodé verejnoprospešné činnosti,
aktivity zamerané na pomoc núdznym, ako aj pestrý kultúrny a duchovný program.
V Mestskej časti Bratislava-Rača sa budú realizovať nasledovné dobrovoľnícke brigády:
-

kosenie neudržiavanej zelene v časti Rendez; v prípade dokončenia kosenia trávnatých
plôch Rendezu sa bude pokračovať kosením v okolí Hagarovej ulice

-

ZŠ Tbiliská a ZŠ Hubeného (natieranie plota, odburinenie bežeckej dráhy a i.)
Odvoz odpadu zabezpečí MČ Bratislava-Rača

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:
• Peacovné rukavice
83 euro
• Prenájom záhradnej techniky (krovinorezy)
80 euro
• Pohonné hmoty do záhradnej techniky
113 euro
• Hrable
40 euro
• Vrecia na odpad
78 euro
• Drôtené kefy
4 eurá
• Zakrývacia fólia
10 euro
• Štetce
150 euro
• Pohonné hmoty a amortizácia
27 euro
• Občerstvenie pre dobrovoľníkov
154 euro
• Administratívne spracovanie projektu a koordinácia 100 euro
Spolu
839 euro
Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu
Odporúčaná výška dotácie

839,00 euro
839,00 euro
754,00 euro

5. Stanoviská stálych komisií
materiál:

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 - oblasť životného prostredia
Komisia
Komisia mandátová
Komisia finančná a majetková

stanovisko

zapracované A/N

Komisia odporúča schváliť dotáciu pre:
a) Vlastníkov bytov a nebytových
priestorov Závadská 1 – 3

516,00 euro
A

b) Pes sympaťák, OZ
b) Občianske združenie Kresťania v meste

754,00 euro

Komisia školská, kultúrna,
športová a pre podporu
podnikania a vinohradníctva
Komisia odporúča schváliť dotáciu pre:

Komisia, životného prostredia,
výstavby územného plánu a
dopravy

a) Vlastníkov bytov a nebytových
priestorov Závadská 1 – 3

A
b) Pes sympaťák, OZ
b) Občianske združenie Kresťania v meste

Komisia sociálna a bytová

516,00 euro

754,00 euro

zdôvodnenie

