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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dotácie z rozpočtovej položky „Granty na podporu komunitného života“ 
pre nasledovné organizácie: 

- Račiansky vinohradnícky spolok, OZ výške 1 200 euro 
Alstrova 249, 831 06 Bratislava 
na projekt „Promočný stan“ 

- Spojená škola de La Salle výške 1 200 euro 
Čachtická 14, 831 06 Bratislava 
na projekt „Príjemné prostredie podporuje budovanie vzťahov“ 

2. Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava-Rača 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

odporúča 

a) starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu pre nasledovnú organizáciu: 

- Mestské lesy v Bratislave vo výške 330 € 
Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 
na projekt „LESNÁ PEDAGOGIKA“ 

b) MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu pre nasledovné organizácie: 

- Račiansky vinohradnícky spolok, OZ výške 1 200 euro 
Alstrova 249, 831 06 Bratislava 
na projekt „Promočný stan“ 

- Spojená škola de La Salle výške 1 200 euro 
Čachtická 14, 831 06 Bratislava 
na projekt „Príjemné prostredie podporuje budovanie vzťahov“ 
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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 3 VZN pri posudzovaní žiadostí 
doručených do 28.2. je možné prerozdeliť maximálne tri štvrtiny finančných prostriedkov 
vyčlenených na jednotlivé účely podľa rozpočtu t.j. 3 000 euro a podľa bodu 4 jednému 
žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku maximálna výška dotácie nesmie prekročiť 30% 
z celkovej čiastky vyčlenenej na dotácie t.j.1 200 euro. 

Zo žiadostí doručených v termíne do 28.2.2014 bola jedna žiadosť prerokovaná 
v Komisii výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku. 
Dve z posudzovaných žiadostí boli prerokované v Komisii školská, kultúrna, športová a pre 
podporu podnikania a vinohradníctva. Všetky žiadosti boli prerokované v Komisii finančnej, 
majetkovej a podnikateľskej. Komisie odporučili prideliť dotácie. 

 

4. Materiál 

Predkladateľ: Račiansky vinohradnícky spolok , občianske združenie 
Sídlo organizácie: Alstrova 249, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Dušan Žitný, predseda 

Názov projektu: Promočný stan 

Opis projektu:  

Račiansky vinohradnícky spolok združuje malých vinohradníkov a priaznivcov, organizuje 
vinohradnícke a vinárske podujatia, vzdelávacie akcie v oblasti pestovania a ochrany viniča, 
napomáha zachovaniu a rozvoju vinohradníctva a vinárstva v Rači 

Opis projektu: Promočný stan – skladateľný, veľkosť 4 m x 6 m s tromi bočnicami a vchodom, so 
zatváraním na zips, uzamykateľný. Poslúži na prezentácie račianskych vinohradníkov a vinárov na 
vlastných akciách usporiadaných spolu s MČ Rača v rámci partnerských miest, aj ďalšie akcie. 
Veľkosť stanu umožní usporiadať akcie v prírode na otvorených miestach v obci. 

Požadovaný účel: zakúpenie promočného stanu 
Začiatok projektu: celoročne 
Koniec projektu: celoročne 
Miesto realizácie projektu: Bratislava – Rača 

Celkový rozpočet projektu: 2 724,00 € 
Požadovaná výška dotácie: 1 800,00 € 
Odporúčaná výška dotácie: 1 200,00 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava–Rača: 
2013 festival FM 600,00 € 
2013 Gonofond FM 300,00 € 
2014 Gonofond FM 330,00 € 
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Predkladateľ: Spojená škola de La Salle 

Sídlo organizácie:  Čachtická 14, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Jacek Chaciński - riaditeľ 

Názov projektu : Príjemné prostredie podporuje budovanie vzťahov 

Opis projektu: 
Revitalizácia zelene a viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy na Detvianskej ulici. Dotácia 
bude použitá na výmenu povrchu ihriska. Areál školy využívajú nielen žiaci školy, ale aj ostatní 
občania Rače, zvlášť mládež, ktorá na tomto ihrisku hráva futbal, hokej a basketbal. 

Požadovaný účel: výmeny povrchu ihriska. 
Začiatok projektu: február 2015 
Koniec projektu:  máj 2015 
Miesto realizácie projektu: Čachtická 14, Bratislava 

Celkový rozpočet projektu: 16 000,00 € 
Požadovaná výška dotácie: 10 000,00 € 
Odporúčaná výška dotácie: 1 200,00 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
Spojenej škole de La Salle nebola v posledných 5 rokoch poskytnutá žiadna dotácia z rozpočtu MČ 

Iné zdroje financovania projektu: 
Občianske združenie Pomoc vzdelávaniu: 3 000,00 € 
Vlastné zdroje: 3 000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Stanoviská stálych komisií 
materiál: 

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN 4/2011 - oblasť životného prostredia 
 
Komisia stanovisko zapracované 

A/N 
zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková 
 

Komisia odporúča schváliť dotácie nasledovne:                 odporučená  
                                                                                                   výška dotácie 
 
 
 
Mestské lesy v Bratislave                                                                330,00 € 
Spojená škola de La Salle                                                              1 200,00 € 
Račiansky vinohradnícky spolok – občianske  
združenie                                                                                        1 200,00 € 

 
 
 
 
 
         A 
         A 
 
         A 

 
 

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

KŠKŠaPPaV odporúča schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – 
oblasť školstva a zároveň odporúča presunúť dotáciu na projekt 
Spojenej školy de la Salle do Komisie životného prostredia, výstavby, 
územného plánu a dopravy 

 
 

N 
 

Uznesenie bolo prijaté dňa 
9.3.2015 a zasadanie komisie 
ŽPVÚPaD sa konalo už 
4.3.2015. 

KŠKŠaPPaV odporúča schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – 
oblasť kultúry a zároveň odporúča presunúť dotáciu na projekt 
Račianskeho vinohradníckeho spolku ,oz do Komisie životného 
prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy 

 
N 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 
9.3.2015 a zasadanie komisie 
ŽPVÚPaD sa konalo už 
4.3.2015. 

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a 
dopravy 

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy 
odporúča schváliť dotáciu pre Mestské lesy v Bratislave vo výške 
330,00 €. 

 

A 
 

 

Komisia sociálna a bytová     

 


