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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
- Poľovnícka spoločnosť Rača
na zakúpenie 2ks prenosných posedov

vo výške

800,00 €

vo výške

474,00 €

vo výške

3 000,00 €

vo výške

1 500,00 €

- ŠOŠ hotelových služieb a obchodu, príspevková organizácia
na vybudovanie prístrešku nad vchod do plavárne
vo výške

600,00 €

- Trail Biely kríž, občianske združenie
na náklady spojené s vybudovaním cyklotrasy

vo výške

600,00 €

- Stará jedáleň, o.z.
na rekonštrukciu budovy starej jedálne

vo výške

2 000,00 €

- Anna Machovičová
na vybudovanie outdoorovej klubovne
z odpadového materiálu

- LANDIER, spol. s r.o.
na uzavretie kontajnerového stanovišťa pre zber domového
odpadu a triedenie odpadu a rekonštrukciu murovaného skeletu

- TALK ADVERTISING s.r.o.
na vzdelávacie kurzy o včelách pre triedy ZŠ/SŠ
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2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača

odporúča
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
- Poľovnícka spoločnosť Rača
na zakúpenie 2ks prenosných posedov

vo výške

800,00 €

vo výške

474,00 €

vo výške

3 000,00 €

vo výške

1 500,00 €

- ŠOŠ hotelových služieb a obchodu, príspevková organizácia
na vybudovanie prístrešku nad vchod do plavárne
vo výške

600,00 €

- Trail Biely kríž, občianske združenie
na náklady spojené s vybudovaním cyklotrasy

vo výške

600,00 €

- Stará jedáleň, o.z.
na rekonštrukciu budovy starej jedálne

vo výške

2 000,00 €

- Anna Machovičová
na vybudovanie outdoorovej klubovne
z odpadového materiálu

- LANDIER, spol. s r.o.
na uzavretie kontajnerového stanovišťa pre zber domového
odpadu a triedenie odpadu a rekonštrukciu murovaného skeletu

- TALK ADVERTISING s.r.o.
na vzdelávacie kurzy o včelách pre triedy ZŠ/SŠ

3

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 2018 sú v rozpočte Program 11 – Prostredie pre život schválené finančné prostriedky na podporu
komunitného života vo výške 15 000,- 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. 4 500,- euro.
Podľa §4 bodu 3 VZN pri posudzovaní žiadostí doručených do 28.2.2018 je možné prerozdeliť
maximálne tri štvrtiny vyčlenených finančných prostriedkov. Na prerozdelenie je teda k dispozícii
11 250,- euro.
V termíne do 28.2.2018 bolo na oddelenie životného prostredia doručených 5 žiadostí v celkovej
výške 10 533,60 eur. Následne boli po mimoriadnom rokovaní komisii dňa 12.3.2018 presunuté do
oblasti životného prostredia 3 žiadosti vo výške 10 301,40 eur.
Dňa 12.3.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (ďalej len
„Komisia ŽPVUPaD“) a Komisia finančná a majetková odporučili schváliť dotácie pre žiadateľov vo
výške uvedenej pri každom žiadateľovi.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

OZ Priatelia Rače
Poľovnícka spoločnosť Rača
Anna Machovičová
LANDIER, spol. s r.o.
TALK ADVERTISING s.r.o.
ŠOŠ hotelových služieb a obchodu, príspevková organizácia
Trail Biely kríž, občianske združenie
Stará jedáleň, o.z.

450,00 €
800,00 €
474,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €
600,00 €
600,00 €
2 000,00 €

Dňa 20.3.2018 sa uskutočnilo rokovanie Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava-Rača, ktoré k danému materiálu prijalo uznesenie.
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 – 4. ročník
26.02.2018

Opis projektu:
Ide o každoročne sa opakujúcu brigádu organizovanú uvedeným občianskym združením. Brigáda je
zameraná predovšetkým na úpravu okolia bytových domov, chodníkov, verejne prístupných priestorov
ako aj priestorov v súkromnom vlastníctve, ku ktorým sa vlastníci nehlásia. Členovia združenia sa pri
brigáde zameriavajú aj 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. Pravidelným organizovaním brigády vytvára združenie komunitu občanov, ktorí
majú vzťah k svojmu okoliu.
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Dátum začatia a realizácie projektu: 21.04.2018 od 9:00 hod.
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:

Rok 2016
Rok 2017

450,- euro
950,- euro

Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti. Z finančných prostriedkov z
poskytnutej dotácie za rok 2017 od MČ prinavrátil žiadateľ 400,- eur.
Predpokladané náklady hradené z dotácie:
- vrecia
- rukavice
- tlač a návrh letákov
- farby a štetce
- náradie
- občerstvenie

40,- euro
50,- euro
60,- euro
50,- euro
50,- euro
200,- euro

Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

500,- euro
450,- euro

Žiadosť je v súlade s VZN, aktivitu občanov odporúčame podporiť. Predmetom žiadosti sú prostriedky
na realizáciu akcie a občerstvenie pre účastníkov po ukončení brigády. Odvoz vyzbieraného odpadu,
poskytnutie techniky (krovinorez, kosačky vrátane obsluhy) zabezpečí MÚ MČ Rača, úsek čistoty.
Odporúčaná výška dotácie

450,-euro

Odporúčaná výška dotácie komisiou ŽPVÚPaD
Odporúčaná výška dotácie komisiou finančnou a majetkovou

450,- euro
450,- euro

2. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

Poľovnícka spoločnosť Rača
Podbrezovská 47, 831 06 Bratislava
PhDr. Mária Homolová
Zakúpenie 2ks prenosných posedov
26.02.2018

Opis projektu:
Poľovnícka spoločnosť Rača je organizáciou, ktorá nie je založená na účel dosiahnutia zisku. Jej
základnou úlohou je plánovitý chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri a ochrana životného
prostredia. Na základe premnoženia raticovej zveri (diviačej, srnčej, danielej), ktorá sa najmä
v ostatných rokoch začala sťahovať do viníc, narástli škody spôsobené vo viniciach. Na základe
požiadavky vlastníkov viníc musí Poľovnícka spoločnosti Rača výrazne zvýšiť lov raticovej zveri.
Hlavný prínos projektu je, zakúpením prenosných posedov, vytvorenie podmienok pre operatívnejšie
a hlavne rýchlejšie konanie smerujúce k zmierneniu škôd spôsobených raticovou zverou vo viniciach,
ale aj k ochrane zdravia obyvateľov.
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:

rok 2018

Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu (nový žiadateľ). Žiadateľ
nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
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Predpokladané náklady hradené z dotácie:
2ks prenosných posedov

800,- euro

Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

800,- euro
800,- euro

Žiadosť je v súlade s VZN, predmetom žiadosti sú 2ks prenosných posedov.
Odporúčaná výška dotácie

800,- euro

Odporúčaná výška dotácie komisiou ŽPVÚPaD
Odporúčaná výška dotácie komisiou finančnou a majetkovou

800,- euro
800,- euro

3. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

Anna Machovičová
Alstrova 237, 831 06 Bratislava
Anna Machovičová
Outdoorová klubovňa z odpadového materiálu
27.02.2018

Opis projektu:
Klubovňa v outdoore bude pozostávať z dvoch lavíc a stola vytvoreného z paliet. Tieto je potrebné
opracovať, natrieť a spojiť. V outdoorovej klubovni bude prebiehať environmentálna edukácia, či už
v rámci adaptačno-socializačných pobytov 4x do týždňa alebo pre stretnutia detí – členov klubu
stromu života „Mačičky“. Klubovňa by mala byť krytá prístreškom, aby outdoorové vzdelávanie
mohlo prebiehať za každého počasia. Súčasťou by mal byť aj senzorický chodník, ktorý bude
vytvorený v blízkosti klubovne a okrem edukačnej funkcie bude spĺňať aj zdravotno-rehabilitačnú –
stimuluje chodidlá a napomáha správnemu nácviku chôdze. Klubovňa a chodník budú realizované na
Bukovinskej ulici č. 4.
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:

máj 2018 – september 2018

Predpokladané náklady hradené z dotácie:
- práca – 10Eur/hod. – 20hod.
- farby na drevo, 6ks
- spájací materiál
- celta DD Tarp XL
- guľatina
- štrk
- piesok
- kôra

200,- euro
72,- euro
20,- euro
59,- euro
80,- euro
12,- euro
7,- euro
24,- euro

Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

734,- euro
474,- euro

Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu (nový žiadateľ). Žiadateľ
nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Žiadosť je v súlade s VZN, predmetom žiadosti je vytvorenie klubovne a senzorického chodníka.
Odporúčaná výška dotácie

474,- euro
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Odporúčaná výška dotácie komisiou ŽPVÚPaD
Odporúčaná výška dotácie komisiou finančnou a majetkovou

474,- euro
474,- euro

4. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

LANDIER, spol. s r.o.
Pekná cesta 9/11, 831 52 Bratislava
RNDr. Jozef Kadlečík
Uzavretie kontajnerového stanovišťa pre zber domového odpadu
a triedenie odpadu a rekonštrukcia murovaného skeletu
28.02.2018

Opis projektu:
Otvorené kontajnerové stanovište smetných nádob slúžilo obytnému domu Pekná cesta 9/11 a bolo
situované v murovanom skelete vedľa chodníka. Dom ho prevzal ako súčasť príslušenstva k domu.
Stanovište začali využívať neprispôsobivé osoby – bezdomovci, ktorí v tejto časti začali prespávať
a využívať ako WC. Problém bezdomovcov sa nepodaril vyriešiť ani v spolupráci s mestskou a štátnou
políciou, s úradom verejného zdravotníctva, ani pohovorom s prespávajúcimi osobami. Upratovanie
stanovišťa bolo riešené profesionálnou firmou, ktorá stanovište dezinfikovala, následne sa uzamkli
samotné kontajnery, čo situáciu nevyriešilo. Riešením bolo uzamknutie celého priestoru kde sú
umiestnené smetné nádoby a vytvorenie kontajnerového stanovišťa. V prvom kroku sa navrhlo
a realizovalo dvojkrídlové uzatvorenie všetkých 3 častí objektu vzájomne oddelenými nosnými
piliermi s pozinkovanými uzatvárateľnými bránami. Uzatváraním na zámok sa zabránilo vstupu
a využívaniu objektu nepovolaným osobám. Na jar sa uskutoční druhá etapa budovania –
rekonštrukcia murovaného skeletu na kontajnerovom stanovišti a to sanácia omietok, betónových
podláh a izolácia strechy na objekte a taktiež odvod vody zo strechy objektu. Všetky práce, ktoré
súviseli s uzamknutím kontajnerového stanovišťa boli realizované na náklady vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome.
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:
1. Etapa: január/február 2018
2. Etapa: apríl/máj/jún 2018
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:
- v zmysle konečnej faktúry

4 000,- euro

Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

4 032,- euro
4 000,- euro

Poznámka:
Celkové náklady na rekonštrukciu kontajnerového stojiska predstavujú sumu 8 000,- euro. Doterajšie
práce (dvojkrídlové uzatvorenie všetkých 3 častí objektu vzájomne oddelenými nosnými piliermi
s pozinkovanými uzatvárateľnými bránami) boli hradené z finančných prostriedkov vlastníkov bytov
a nebytových priestorov. Vzhľadom k tomu, že podľa platného VZN sa náklady na budovanie
kontajnerového stojiska refakturujú, predmetom žiadosti je už uhradené suma za vykonané práce.
Žiadosť je v súlade s VZN, predmetom žiadosti je uzavretie kontajnerového stojiska.
Odporúčaná výška dotácie

3 000,- euro

Odporúčaná výška dotácie komisiou ŽPVÚPaD
Odporúčaná výška dotácie komisiou finančnou a majetkovou

3 000,- euro
3 000,- euro
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5. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

TALK ADVERTISING s.r.o.
Čiernovodská 9, 821 07 Bratislava
Martin Müller
Vzdelávacie kurzy o včelách pre triedy ZŠ/SŠ
12.02.2018

Opis projektu:
Projekt je smerovaný k environmentálnej výchove detí – zvýšenie povedomia detí základných
a materských škôl o úlohe včiel v prírode a ich prínose pre krajinu. Praktické ukážky včelárenia sa
uskutočnia na včelstvách umiestnených v priestore račianskej obecnej záhrady v Mestskej časti
Bratislava-Rača. V priestore budú umiestnené okrem štandardných aj presklené úle, ktoré poskytnú
bezpečnú a jednoduchú formu sledovania včelstiev počas celého roka. Pre deti bude pripravená
interaktívna prednáška o živote v úli, spojená s hrou a súťažami. Súčasťou prednášky budú ukážky
modelu úľa a včelárskych pomôcok. Projekt bude využiteľný nielen ako doplnok formálneho
vyučovacieho procesu základných škôl, ale aj ako činnosť pre rodinné centrá.
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:

prípravná fáza: marec/apríl 2018
fáza propagácie: apríl 2018
realizačná fáza: od mája/2018

Predpokladané náklady hradené z dotácie:
- 1x presklený úľ
- 1x presklený úľ variant B
- 4x 5nádstavkový langstroth 2-3 s dnom a vrchnákom
- 6x uteplivky, materské mriežky, stropné fólie
krmítka, varroa podložky
- 35x detský včelársky odev
- 35x včelárske rukavice
- 3x včelársky odev + rukavice (dospelí)
- Prenosný presklený kufrík na včely
- Edukačné pomôcky
- Omaľovánka 500ks
- POS materiály, všetko s logom MČ
- Odznačik – včela 500ks
Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

495,60 euro
415,20 euro
422,40 euro
237,60 euro
709,80 euro
315,- euro
180,- euro
294,- euro
360,- euro
180,- euro
900,- euro
300,- euro
7 749,60 euro
4 809,60 euro

Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu (nový žiadateľ). Žiadateľ
nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Žiadosť je v súlade s VZN, predmetom žiadosti je realizácia vzdelávacích kurzov o včelách pre triedy
ZŠ/SŠ.
Odporúčaná výška dotácie

1 500,- euro

Odporúčaná výška dotácie komisiou ŽPVÚPaD
Odporúčaná výška dotácie komisiou finančnou a majetkovou

1 500,- euro
1 500,- euro
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6. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

ŠOŠ Hotelových služieb a obchodu, príspevková organizácia
Na pántoch 9, Bratislava 831 06
Ing. Mária Katreniaková, riaditeľka
Vybudovanie prístrešku nad vchod do plavárne
14.02.2018

Opis projektu:
Stredná odborná škola Hotelových služieb a obchodu je príspevková organizácia, ktorej
zriaďovateľom je BSK. Predmetom činnosti tejto organizácie je výučba a praktická príprava študentov
tejto školy na prax v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu a obchodu. V priestoroch školy bola
zrekonštruovaná a znovuotvorená plaváreň, ktorá slúži nielen na výchovno-vzdelávací proces, ale aj
pre širokú verejnosť.
Vybudovanie prístrešku nad vchodom do plavárne bude plniť ochrannú funkciu pre návštevníkov
a taktiež majetku školy.
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:

apríl 2018 – jún 2018

Predpokladané náklady hradené z dotácie:
- vybudovanie prístrešku nad vchodom

1 403,22 euro

Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

1 403,22 euro
1 403,22 euro

Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu (nový žiadateľ). Žiadateľ
nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Žiadosť je v súlade s VZN, predmetom žiadosti je vybudovanie prístrešku nad vchodom do plavárne.
Odporúčaná výška dotácie

600,- euro

Odporúčaná výška dotácie komisiou ŽPVÚPaD
Odporúčaná výška dotácie komisiou finančnou a majetkovou

600,- euro
600,- euro

7. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

OZ Trail Biely kríž, občianske združenie
Jurkovičová 1, 83106 Bratislava
Ing. Adam Čevela, predseda
Cyklotrasa - Trail Červený Kríž (fáza 1 - vetva Slalomka)
28.02.2018

Opis projektu:
Výkon prác bude zabezpečovať a organizovať Občianske združenie Trail Biely kríž, ktoré má vydané
všetky potrebné povolenia na realizáciu cyklotrasy. Zámerom je vybudovanie vetvy Slalomka ako
prvého z dvoch plánovaných MTB trailov v lokalite Červený kríž - Rača. Práce budú uskutočňované
na základe dobrovoľníckej činnosti a to štandardnými pracovnými nástrojmi, bez použitia ťažšej
techniky. Výstavba bude v maximálnej miere zameraná na splynutie s okolitým prírodným prostredím.
Preferovaná bude skôr užšia stopa so šírkou do 80 cm (finálna stopa po výstavbe). Plánovanie trasy
bude vychádzať z potenciálu prírodného prostredia, ktorému sa bude prispôsobovať a využívať jeho
členitosť. Zásah do pôdneho krytu bude podľa možností v čo najmenšej miere. V rámci cyklotrasy
budú vystavané aj jednoduché terénne prekážky prírodného charakteru. Pod pojmom terénna prekážka
prírodného charakteru sa myslí prekážka, ktorá je vybudovaná kombináciou dreva, kameň a zeminy,
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zabezpečená - zasypaná dostatočným množstvom zeminy proti opotrebeniu a poveternostným
vplyvom, prípadne jednoduchá drevená konštrukcia.
Budovanie cyklotrasy bude realizované na základe skúseností a podobným spôsobom ako bol
realizovaný úspešný projekt Trail Biely kríž (http://www.oztbk.sk/www/trail-bielv-kriz).
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:

marec 2018 – december 2018

Predpokladané náklady hradené z dotácie:
- kompletné vybudovanie MTB trialu Slalomka v dĺžke 2,4km
- označenie MTB trialu
- doplnkové značenie MTB trialu
- príprava a osadenie informačných tabúľ
- doplnkový materiál – makadam
- doplnkový materiál – stavebné drevo a súvisiaci materiál
- príspevok na základné pracovné náradie
- predprojektová príprava

1 339,20 euro
20,- euro
106,- euro
102,- euro
46,- euro
115,- euro
30,- euro
80,- euro

Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

9 494,00 euro
1 898,20 euro

Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu (nový žiadateľ). Žiadateľ
nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Žiadosť je v súlade s VZN, predmetom žiadosti je vybudovanie časti cyklotrasy.
Odporúčaná výška dotácie

600,- euro

Odporúčaná výška dotácie komisiou ŽPVÚPaD
Odporúčaná výška dotácie komisiou finančnou a majetkovou

600,- euro
600,- euro

8. žiadosť o dotáciu
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

Stará Jedáleň, občianske združenie
Kadnárova 68, 831 51 Bratislava
Miroslav Dudlák
Rekonštrukcia budovy Stará jedáleň
23.02.2018

Opis projektu:
Stará jedáleň o.z. chce vybudovať priestor a prevádzkovať jedinečné a unikátne centrum „Stará
jedáleň“ v priestoroch bývalej jedálne pri SOŠ masmédií a informačných štúdií na Kadnárovej ulici,
v ktorom budú môcť deti a mládež, ako aj iní obyvatelia komunity tráviť bezpečne svoj čas.
Rekonštrukcia budovy je naplánovaná na rok 2018. Predpokladané otvorenie centra Stará jedáleň je
plánované na začiatok roka 2019. Pri rekonštrukcii sa bude klásť dôraz na celkovú energetickú
úspornosť budovy.
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:

marec 2018 – december 2018

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:

Rok 2017

100,- euro

Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
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Predpokladané náklady hradené z dotácie:
- LED svietidlá
- Plastové okná

2 000,- euro
5 000,- euro

Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu

50 000,- euro
7 000,- euro

Žiadosť je v súlade s VZN, predmetom žiadosti je rekonštrukcia budovy Stará jedáleň.
Odporúčaná výška dotácie

2 000,- euro

Odporúčaná výška dotácie komisiou ŽPVÚPaD
Odporúčaná výška dotácie komisiou finančnou a majetkovou

2 000,- euro
2 000,- euro

Zhrnutie:

P.č.
1.

Žiadateľ
OZ Priatelia Rače

2.

Poľovnícka
spoločnosť Rača

3.

Anna Machovičová

4.

LANDIER, spol.
s r.o.

5.

6.

7.
8.

TALK
ADVERTISING
s.r.o.
SOŠ Hotelových
služieb a obchodu,
príspevková
organizácia
Trail Biely kríž,
občianske združenie
Stará jedáleň, o.z.
Spolu

Predmet žiadosti

Doteraz poskytnuté
dotácie z MČ Rača
v sume za 3 roky

Požadovaná
suma v €

Navrhnutá
suma v €

zorganizovanie brigády

1400,-

450,-

450,-

2ks prenosných posedov

0,-

800,-

800,-

0,-

474,-

474,-

0,-

4 000,-

3 000,-

Vzdelávacie kurzy
o včelách

0,-

4 809,60

1 500,-

Vybudovanie prístrešku
nad vchod do plavárne

0,-

1 403,20

600,-

0,-

1 898,20

600,-

100,1 500,-

7 000,20 835,-

2 000,9 424,-

Vytvorenie klubovne
a senzorického chodníka
Vybudovanie
uzamykateľného
kontajnerového stojiska

Vybudovanie časti
cyklotrasy
Rekonštrukcia budovy
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5. Stanoviská stálych komisií
materiál: Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť životné prostredie
Komisia

zapracované A/N

stanovisko

Komisia finančná a majetková odporúča MZ
schváliť poskytnutie dotácie nasledovne:
- OZ Priatelia Rače
- Poľovnícka spoločnosť Rača
- Anna Machovičová
- LANDIER, spol. s r.o.
Komisia finančná a majetková
- TALK ADVERTISING s.r.o.
- ŠOŠ hotelových služieb a obchodu,
príspevková organizácia
- Trail Biely kríž, občianske združenie
- Stará jedáleň, o.z.

MČ Bratislava-Rača
450,00 €
800,00 €
474,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €
600,00 €
600,00 €
2 000,00 €

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre:
- OZ Priatelia Rače
450,00 €
- Poľovnícka spoločnosť Rača
800,00 €
- Anna Machovičová
474,00 €
Komisia životného prostredia,
- LANDIER, spol. s r.o.
3 000,00 €
výstavby, územného plánu a
- TALK ADVERTISING s.r.o.
1 500,00 €
dopravy
- ŠOŠ hotelových služieb a obchodu,
príspevková organizácia
600,00 €
- Trail Biely kríž, občianske združenie
600,00 €
- Stará jedáleň, o.z.
2 000,00 €
Komisia sociálna a bytová
Komisia školská, kultúrna,
športová a pre podporu
podnikania a vinohradníctva

A

zdôvodnenie
Stanovisko miestneho úradu:
Návrh na pridelenie dotácie pre SOŠ hotelových služieb
a obchodu, Trail Biely Kríž a Stará jedáleň o.z. nie sú
v súlade s §4, ods. 2, písm. f) – pre oblasť zlepšenia kvality
životného prostredia.

A

Stanovisko miestneho úradu:
Návrh na pridelenie dotácie pre SOŠ hotelových služieb
a obchodu, Trail Biely Kríž a Stará jedáleň o.z. nie sú
v súlade s §4, ods. 2, písm. f) – pre oblasť zlepšenia kvality
životného prostredia.

