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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
450,00 €
na zorganizovanie brigády zameranej na úpravu a vyčistenie verejného priestranstva
- Krasňanko, o.z.
na zveľadenie priestoru záhrady

vo výške

1000,00 €

2.
Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača
odporúča
a)

starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu z rozpočtovej položky „Granty na podporu
komunitného života“ pre nasledovné organizácie:

- Stará jedáleň,

o.z.
na revitalizáciu exteriérovej časti Starej jedálne

vo výške

100,00 €

- Slovenský zväz záhradkárov Rača, SZZ ZO 3-2 Rača vo výške

200,00 €

na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov
- OZ Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača
vo výške
0,00 €
na nákup maliarskeho materiálu a odborný dozor pri rekonštrukcii sochy sv. Floriána
b)

MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie z rozpočtovej položky „Granty na podporu
komunitného života“ pre nasledovné organizácie:
- OZ Priatelia Rače
vo výške
450,00 €
na zorganizovanie brigády zameranej na úpravu a vyčistenie verejného priestranstva
- Krasňanko, o.z.
na zveľadenie priestoru záhrady

vo výške
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1000,00 €

3. Dôvodová správa
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 3/2016 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 2017 sú v rozpočte Program 11 – Prostredie pre život schválené finančné prostriedky na
podporu komunitného života vo výške 10 000,- 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. 3 000 euro.
Podľa §4 bodu 3 VZN pri posudzovaní žiadostí doručených do 28.2.2017 je možné prerozdeliť
maximálne tri štvrtiny vyčlenených finančných prostriedkov. Na prerozdelenie je teda k dispozícii
7500,- euro.
V termíne do 28.2.2017 boli na oddelenie životného prostredia doručené 3 žiadosti v celkovej
výške 2 050,00- euro. Následne boli z komisie školstva, kultúry, športu a pre podporu podnikania
a vinohradníctva po jej rokovaní dňa 13.3.2017 presunuté do oblasti životného prostredia ďalšie dve
žiadosti o dotácie vo výške 350,00 €.
Dňa 15.3.2017 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (ďalej len
„ Komisia ŽPVUPaD“) odporučila schváliť dotácie pre žiadateľov vo výške uvedenej pri každom
žiadateľovi.
a) OZ Priatelia Rače
450,00 €
b) Stará jedáleň, občianske združenie
100,00 €
c) Krasňanko o.z.
1500,00 €
d) Slovenský zväz záhradkárov Rača, SZZ ZO 3-2 Rača
200,00 €
e) OZ Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača
150,00 €
Komisia finančná a majetková odporučila MZ MČ Bratislava-Rača prehodnotiť žiadosť od žiadateľa
Krasňanko o.z. vo výške 1.500 €, názov projektu „Záhrada pre zdravie detí“ v časti predmetu žiadosti,
ktorá sa týka zavlažovacieho systému.
Podľa telefonickej informácie zo dňa 22.3.2017 s predkladateľkou projektu 500,- euro je len
príspevok na zavlažovací systém. Zvyšnú sumu bude hradiť z iných zdrojov. Predpokladajú že
z uvedenej sumy zakúpia napr. čerpadlo alebo nejaké súčasti rozvodov zavlažovacieho systému.
Komisia finančná a majetková odporučila schváliť poskytnutie dotácie nasledovne:
a)
OZ Priatelia Rače
450,00 €
b)
Stará jedáleň, občianske združenie
100,00 €
c)
Slovenský zväz záhradkárov Rača, SZZ ZO 3-2 Rača
200,00 €
d)
OZ Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača
0,00 €
Z dôvodu nedodržanie ustanovenia § 3, ods. 15, písm. b) VZN č. 3/2016 v prípade žiadosti
Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača, požadovaná dotácia nebude poskytnutá.
Dňa 28.3.2017 sa uskutočnilo rokovanie Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava – Rača, ktoré k danému materiálu prijalo uznesenie.
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4. Materiál
1. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

OZ Priatelia Rače
Závadská 4, 831 06 Bratislava – Rača, Slovenská republika
Ing. Viktor Bielko
Jarná brigáda – 3. ročník jarnej brigády
27.02.2017

Opis projektu:
Činnosť je sústredená na riešenie environmentálnej problematiky v MČ Rača, zameraná predovšetkým
na úpravu verejných priestranstiev, okolia domov, chodníkov i detských ihrísk, o ktoré sa nik nestará
alebo vykazujú známky poškodenia, neporiadku. Činnosť sa sústreďuje na miesta, kde sa vytvárajú
čierne skládky, prípade sa devastuje príroda. Jarná brigáda bude rozdelená do troch obvodov –
Krasňany, Rača, Východné a v každom obvode budú vytýčené miesta kde koordinátor OZ Priatelia
Rače bude mať k dispozícii techniku, prípadne ochranné pomôcky, náradie.
Dátum začatia a realizácie projektu: 08.04.2017 (9:00 – 17:00)
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
Rok 2016
450,- €
Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Predpokladané náklady hradené z dotácie:
- farba na zábradlie a ploty
- štetce
- brúsny materiál
- návrh letákov
- tlač letákov
- občerstvenie
Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

150,- €
20,- €
20,- €
10,- €
50,- €
200,- €
500,- €
450,- €

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, poskytnutie techniky (krovinorez, kosačky vrátane obsluhy) zabezpečí
MÚ MČ Rača, úsek čistoty.
2. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

Krasňanko o.z.
Kadnárova 2534/72, 831 053 Bratislava
Marta Štefánková
Záhrada pre zdravie detí
28.02.2017

Opis projektu:
OZ funguje v prenajatom rodinnom dome v Rači na ul. Hruškovej. Deti v centre trávia veľa času
v záhrade za domom, čo je pre nich veľmi prospešné – majú veľa pohybu na čerstvom vzduchu
a pohybujú sa v bezpečnom priestore. Po jeseni a zime 2016 je trávnik veľmi zničený, v mokrom
počasí sa záhrada mení na blatovisko. Deti vtedy nemôžu do záhrady chodiť a musia sa voliť iné
varianty pre pobyt vonku. Cieľom je záhradu vynoviť tak, aby deťom ďalej slúžila pre bezpečný
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pohyb, aby v nej mohli v lete behať aj na boso. Plánovaná je aj spolupráca s odborníkmi, aby poradili,
ako záhradu čo najlepšie udržiavať. Keďže je trávnik silno zaťažovaný, bude potrebné využiť
špeciálne formy jeho ochrany. V obdobiach kedy nie je dostatočný prísun zrážok musí byť pravidelne
zavlažovaný. Pre úsporu pitnej vody je možné polievať aj vodou zo studne, k čomu je potrebné
ponorné čerpadlo. Na údržbu trávnika by bola potrebná aj kosačka, eventuálne aj kultivátor.
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:

marec 2017 – november 2017

Predpokladané náklady hradené z dotácie:
- záhradné úpravy – založenie nového trávnika
- zavlažovací systém
- kosačka
- materiál na údržbu

500,- €
500,- €
350,- €
150,- €

Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

3000,- €
1500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016

800,- €
800,- €
850,- €

Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Žiadosť je v súlade s VZN, predmetom žiadosti je materiál a pomôcky použité pri zveľadení
a následnom udržiavaní priestoru.

Zhrnutie:

P.č.
1.
2.

Žiadateľ
OZ Priatelia Rače

Krasňanko o.z.

Predmet žiadosti

Doteraz poskytnuté
dotácie z MČ Rača
v sume za 3 roky

Požadovaná
suma v €

Navrhnutá
suma v €

zorganizovanie brigády

450,-

450,-

450,-

zveľadenie priestoru
záhrady, obnova
zničeného trávnika

2450,-

1500,-

1000,-

1950,-

1450 ,-

Spolu

Dotácie odporučené Miestnou radou MZ MČ Bratislava-Rača na schválenie starostovi MČ:
3. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

Stará jedáleň, občianske združenie
Kadnárova 68, 831 51 Bratislava
Miroslav Dudlák
Revitalizácia exteriérovej časti Starej jedálne
16.02.2017

Opis projektu:
Stará jedáleň chce vybudovať priestor a zázemie na napĺňanie svojho poslania – vybudovaním
a prevádzkou jedinečného a unikátneho centra „Stará jedáleň“ v priestoroch bývalej jedálne pri SOŠ
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masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici, v ktorom budú môcť deti a mládež, ako aj
iní obyvatelia komunity tráviť bezpečne svoj voľný čas.
V mesiaci marec roku 2017 sa uskutočnia dve brigády za účelom vyčistenia vonkajších priestorov od
náletových drevín. Dotácia bude použitá na zakúpenie pomôcok BOZP (rukavice, ochranné okuliare
a pod.). S čistením daného priestoru bude nápomocné aj oddelenie čistoty MÚ MČ Rača - poskytnutie
techniky (krovinorez, kosačky vrátane obsluhy).
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:

marec 2017

Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu (nový žiadateľ). Žiadateľ
nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Predpokladané náklady hradené z dotácie:
Ochranné pomôcky BOZP

100,- €

Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

100,- €
100,- €

Žiadosť je v súlade s VZN, predmetom žiadosti sú ochranné pomôcky použité pri čistení predmetného
pozemku.
4. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Slovenský zväz záhradkárov Rača, SZZ ZO 3-2 Rača
Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava
Jozef Kalužay
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, 35. ročník
15.2.2017

Opis projektu:
Cieľom výstavy je poukázať na možnosti pestovania zeleniny, ovocia a kvetov v domácich podmienkach,
ale aj oboznámiť prípadných záujemcov z radov návštevníkov s pomológiou, ochranou, či spôsobom
pestovania rastlín v regióne.
Výstava napomôže zvyšovaniu odbornej úrovne návštevníkov, ich oboznámeniu s novými odrodami
sadivového materiálu, novými trendmi v záhradkárstve.
Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov sú mimoriadne obľúbené u verejnosti a hojne navštevované.
V minulom roku bola návštevnosť 752 osôb (sobota 407, nedeľa 345) s 250 exponátmi a 17
vystavovateľmi.
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:
september 2017
Predpokladané náklady hradené z dotácie:
- spotrebný materiál
- poštovné
- rastlinný materiál
Náklady projektu:
410,- €
Žiadosť o dotáciu:
200,- €

150,- €
10,- €
40,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
Rok 2014
200,- €
Rok 2015
200,- €
Rok 2016
200,- €
Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
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5.

žiadosť o dotáciu

Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

OZ Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača
Hečkova 5, 831 06 Bratislava
Ing. Marián Fechter
Rekonštrukcia sochy sv. Floriána na ul. Pri vinohradoch
28.2.2017

Opis projektu:
DHZ pomocou svojich členov a priaznivcov chce k májovému výročiu zreštaurovať sochu sv.
Floriána. Práce by dozoroval akademický maliar a reštaurátor p. Štefan Porubän. Práce by spočívali
v maliarskych a primeraných reštaurátorských úpravách. DHZ chce zachovať a udržiavať dedičstvo
našich predkov a skrášliť historický, umelecký skvost.
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:

január 2017 – december 2017

Predpokladané náklady hradené z dotácie:
- nákup maliarskeho materiálu
- poradenstvo a umelecký dozor
Náklady projektu:
Žiadosť o dotáciu:

220,- €
100,- €

320,- €
320,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
Rok 2015
100,- €
Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti. Ku dňu podania žiadosti
miestny úrad evidoval neuhradenú fa č. 20170079 v sume 109 € splatnú 23.01.2017, čím nebola
splnená podmienka § 3, ods. 15, písm. b) VZN č. 3/2016. Pohľadávka bola na základe výzvy uhradená
dňa 08.03.2017.
Zhrnutie:
P.č.
3.
4.

5.

Žiadateľ

Predmet žiadosti

Doteraz poskytnuté
dotácie z MČ Rača
v sume za 3 roky

Požadovaná
suma v €

Navrhnutá
suma v €

Stará jedáleň,
občianske združenie
Slovenský
zväz
záhradkárov Rača,
SZZ ZO 3-2 Rača
OZ Dobrovoľný
hasičský zbor since
1882 Rača
Spolu

revitalizácia exteriérovej
časti Starej jedálne

0,-

100,-

100,-

výstava ovocia, zeleniny
a kvetov, 35.ročník

600,-

200,-

200,-

Rekonštrukcia sochy sv.
Floriána na ul. Pri
vinohradoch

100,-

320,-

0,-

620,-

300 ,-
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5. Stanoviská stálych komisií
materiál: Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č.3/2016 - oblasť životného prostredia

Komisia

stanovisko

zapracované
A/N

a) Odporúča MZ MČ prehodnotiť žiadosť OZ Krasňanko vo
výške 1.500 €, v časti predmetu žiadosti, ktorá sa týka
N
zavlažovacieho systému.
Komisia finančná a
majetková

b) Odporúča schváliť dotáciu pre:
- OZ Stará jedáleň vo výške 100,00 €,
- SZZ vo výške 200,00 € ,
- OZ Priatelia Rače vo výške 450,00 €,
- Dobrovoľný HZ vo výške 0,00 €.

A

Odporúča starostovi schváliť dotáciu pre:
- OZ Stará jedáleň vo výške 100,00 €,
- SZZ vo výške 200,00 €
Komisia životného
prostredia, výstavby,
územného plánu
a dopravy

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

Odporúča MZ MČ schváliť dotáciu pre:
- OZ Priatelia Rače vo výške 450,00 €,
- OZ Krasňanko 1500,00 €

A

- OZ Dobrovoľný HZ vo výške 150,00 €

N

zdôvodnenie
Podľa telefonickej informácie zo dňa
22.3.2017 s predkladateľkou projektu
za OZ Krasňanko 500,- € je len
príspevok na zavlažovací systém.
Zvyšnú sumu bude hradiť z iných
zdrojov. Predpokladajú že z uvedenej
sumy zakúpia napr. čerpadlo alebo
nejaké súčasti rozvodov zavlažovacieho
systému.

Vzhľadom k rozdielnym uzneseniam
komisií v prípade žiadosti Dobrovoľný
hasičský zbor since 1882 Rača
odporúčame
zvážiť dotáciu
pre
uvedené združenie z položky v oblasti
životné prostredie.

