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1.     Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dotáciu pre: 
Materskú školu Gelnická ul. č. 34, Bratislava     
na projekt Životné prostredie formuje nás všetkých vo výške  600,00 € 

 
2.     Uznesenie Miestnej rady MZ 

MČ Bratislava - Rača 

Miestna rada MZ MČ Bratislava - Rača po prerokovaní materiálu 

odporúča 

starostovi MČ Bratislava – Rača  schváliť dotáciu pre: 
 

a) OZ Rodičovské združenie pri MŠ Barónka 17 vo výške  320,00 €  
na projekt Skrášlenie a vynovenie vnútorných priestorov škôlky, 

 
b) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

na projekt Školská pripravenosť vo výške    200,00 €  
 

c) Krasňanko o.z. vo výške      150,00 €  
na projekt Montessori vzdelávanie pre deti aj dospelých, 

 
d) Občianske združenie Varianty vo výške    150,00 €  

na projekt Príjemné prostredie podporuje budovanie vzťahov. 
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3. Dôvodová správa 

V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2015 v oblasti školstva určená suma 2.000 €, z toho 
možno v prvom termíne rozdeliť 75% z celkovej sumy, t.j. 1500 €. Maximálna výška dotácie 
poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť 30%  
z celkovej čiastky vyčlenenej dotácie v rozpočtovom roku na príslušný rok t.j. 600 €. 
Predložené žiadosti o dotáciu boli prerokované Komisiou školskou, kultúrnou, športovou 
a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisiou finančnou, majetkovou 
a podnikateľskou. 
Boli odporučené nasledujúca sumy pre: 
1. OZ Rodičovské združenie pri MŠ Barónka 17 – 320,00 € na projekt Skrášlenie 
a vynovenie vnútorných priestorov škôlky, 
2. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – 200,00 € na projekt  
Školská pripravenosť, 
3. Materská škola Gelnická 34,  831  06 Bratislava – 600,00 € na projekt Životné 
prostredie formuje nás všetkých, 
4. Krasňanko o.z., občianske združenie – 150,00 € na projekt Montessori vzdelávanie 
pre deti aj dospelých a  
5. Občianske združenie Varianty – 150,00 € na projekt Alternatívne vzdelávanie detí 
a dospelých. 
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva zároveň 
odporučila presunúť žiadosť Spojenej školy de La Salle o dotáciu 10 000,00 € 
na Revitalizáciu zelene a viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy na Detvianskej ulici 
k rozhodnutiu do Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia 
a verejného poriadku. 
Žiadosti spĺňajú všetky podmienky určené VZN, žiadatelia nemajú voči mestskej časti žiadne 
záväzky. 
Finančné prostriedky sú zahrnuté v rozpočte MČ Bratislava - Rača na rok 2015 vo výške  
2 000,00 €.  
Kód zdroja: 41,  funkčná klasifikácia:  0111,  ekonomická klasifikácia : 642002,  akcia : 0901. 
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4. Materiál  

Predkladateľ: Materská škola Gelnická 34, 831 06 Bratislava 
Sídlo organizácie: Materská škola Gelnická 34, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Mgr. Viera Pilková, riaditeľka MŠ 
Názov projektu:  Životné prostredie formuje nás všetkých 

Opis projektu:  
Materská škola je od októbra 2014 v čiastočnej rekonštrukcii ISRMO s predpokladaným  
ukončením 30.4.2015.Škola sa rozšíri o 2 triedy t.j. 40- 48 detí. Budova školy bude zateplená s novou 
fasádou a novými plastovými oknami. Školský dvor je čiastočne vybavený rôznymi atrakciami z darov 
a sponzorských prostriedkov. Veľkým nedostatkom a nepekným prvkom na dvore je 8 kruhových 
múrov okolo pieskovísk a asfaltových plôch. 

Cieľom tohto projektu je zabezpečenie:  
Zveľadenie a skrášlenie  školského  dvora a zosúladenie  so vzhľadom vynovenej budovy MŠ.  
Na školskom dvore sa denne pohybujú, hrajú deti z materskej školy, ich súrodenci, rodičia a deti 
z okolia materskej školy. Školský dvor bude slúžiť aj na organizovanie spoločných akcií pre celé 
rodiny a priateľov školy. 

Účel použitia - nákup:  
- farby  
- štetce, kefy, rukavice  
- dreviny 

Začiatok projektu: 15.apríla 2015   Koniec projektu: 30. júna  2015 
Miesto realizácie projektu:  MŠ Gelnická 34, Bratislava  
Celkový rozpočet projektu:  1 700,00  € 
Požadovaná výška dotácie:  1 200,00  € 
Odporúčaná výška dotácie:  600,00  € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: MŠ Gelnická 34, Bratislava  nebola v posledných 5 rokoch 
poskytnutá žiadna dotácia. 

Iné zdroje financovania projektu: 500,00 €   Rodičovské združenie pri Materskej škole 
 Gelnická 34 v Bratislave 

 



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

 

Komisia stanovisko zapracované 

A/N 

zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

Odporúča schváliť dotáciu pre: 
1. Občianske združenie Rodičovské združenie  pri MŠ Barónka 17  - 320,00 € na projekt 

Skrášlenie a vynovenie vnútorných priestorov škôlky 
2. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 200,00 € na projekt  

Školská pripravenosť 
3. Materská škola Gelnická 34,  831  06 Bratislava – 600,00 € na projekt   Životné prostredie 

formuje nás všetkých 
4. Krasňanko o.z., občianske združenie – 150,00 € na projekt  Montessori vzdelávanie pre deti  

aj dospelých 
5. Občianske združenie Varianty – 150,00 € na projekt  Alternatívne vzdelávanie detí 

a dospelých 
6. Spojená škola de La Salle, nezisková organizácia – presun žiadosti o dotáciu 10 000,00 € 

na realizáciu projektu Revitalizácia zelene a viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy 
na Detvianskej ulici k rozhodnutiu do Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, 
životného prostredia a verejného poriadku – odporúča prideliť dotáciu vo výške 1 200,00 € 
z prostriedkov na oblasť ŽP,V,ÚPaD 

A 

 

 

 

 

 

N 

 

Rokovanie Komisie  
ŽP,V,ÚPaD  sa 
konalo pred týmto 
zasadnutím  
dňa 4.3.2015 

Komisia školská, kultúrna, 

športová a pre podporu 

podnikania a vinohradníctva  

Odporúča schváliť dotáciu pre: 
1. Občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ Barónka 17  - 320,00 € na projekt 

Skrášlenie a vynovenie vnútorných priestorov škôlky 
2. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  - 200,00 € na projekt  

Školská pripravenosť 
3. Materská škola Gelnická 34,  831  06 Bratislava – 600,00 € na projekt   Životné prostredie 

formuje nás všetkých 
4. Krasňanko o.z., občianske združenie – 150,00 € na projekt  Montessori vzdelávanie pre deti  

aj dospelých 
5. Občianske združenie Varianty – 150,00 € na projekt  Alternatívne vzdelávanie detí 

a dospelých 
6. Spojená škola de La Salle, nezisková organizácia – presun žiadosti o dotáciu 10 000,00 € 

na realizáciu projektu Revitalizácia zelene a viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy 
na Detvianskej ulici k rozhodnutiu do Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, 
životného prostredia a verejného poriadku  

 

 

 

A 

 

 

 

 

N 

 

Rokovanie Komisie  
ŽP,V,ÚPaD  sa 
konalo pred týmto 
zasadnutím  
dňa 4.3.2015 

Komisia životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a 

dopravy  

     

Komisia sociálna a bytová     


