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Návrh uznesenia

1.

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje
finančné dotácie pre nasledovné organizácie:
-

Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške
OZ Varianty vo výške
Vienok vo výške
RC Ráčik, OZ vo výške
Asociácia pre vedu a mládež AMAVET vo výške
OZ Jeleň vo výške
Asociácia pre vedu a mládež AMAVET vo výške
MO Matice slovenskej BA-Rača ( projekt „Račiansky jahodový kvet“)
MO Matice slovenskej BA-Rača ( projekt „ Račianske kroje“)
Rudolf Geri – Gedur musical production vo výške
OZ Hudbou k srdcu vo výške
Račiansky vinohradnícky spolok vo výške
Klub rodičov a detí Vajnory vo výške
Divadlo Endorfín vo výške

500,00 €
480,00 €
1.000,00 €
350,00 €
680,00 €
720,00 €
500,00 €
800,00 €
400,00 €
0,00 €
500,00 €
1.000,00 €
400,00 €
500,00 €

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

2.

Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu
Odporúča
a)
-

b)
-

starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre:
Slovenský zväz záhradkárov ZO Rača vo výške
Patchworkársky zväz OZ (projekt „ Aj ja mám svoj
vankúšik) vo výške
Patchworkársky zväz OZ ( projekt „ Dni Nadlaku“ ) vo výške
OZ Literárny klub Rača (projekt „Perníková chalúpka“) vo výške
OZ Literárny klub Rača (projekt „Maskot Račko“) vo výške

200,00 €
250,00 €
200,00 €
300,00 €
200,00 €

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre nasledovnú organizáciu:
Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške
OZ Varianty vo výške
Vienok vo výške
RC Ráčik, OZ vo výške
Asociácia pre vedu a mládež AMAVET vo výške
OZ Jeleň vo výške
Asociácia pre vedu a mládež AMAVET vo výške
MO Matice slovenskej BA-Rača ( projekt „Račiansky jahodový kvet“)
MO Matice slovenskej BA-Rača ( projekt „ Račianske kroje“)
Rudolf Geri – Gedur musical production vo výške
OZ Hudbou k srdcu vo výške
Račiansky vinohradnícky spolok vo výške
Klub rodičov a detí Vajnory vo výške
Divadlo Endorfín vo výške
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500,00 €
480,00 €
1.000,00 €
350,00 €
680,00 €
720,00 €
500,00 €
800,00 €
400,00 €
0,00 €
500,00 €
1.000,00 €
400,00 €
500,00 €

3. Dôvodová správa

Ku dňu 28.2.2018 bolo za oblasť kultúra, prijatých 19 žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača. Predkladatelia projektov predložili žiadosti
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 3/ 2016
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom.
Na dotácie v oblasti kultúry je v rozpočte MČ Bratislava-Rača na rok 2018 vyčlenených
12.000 €. V prvom termíne členovia komisie školstva, kultúry, športu a pre podporu
podnikania a vinohradníctva majú k dispozícii na prerozdelenie sumu 9.000,- € , čo činí 75%
z celkovej sumy 12.000,- €. Jednej organizácii v jednom roku môže byť pridelených
maximálne 30% z celkovej sumy vyčlenenej v rozpočte na dotácie pre jednotlivé oblasti,
t.j. 3.600,- €.
Z celkového počtu 19 podaných žiadostí, spĺňa ustanovenia VZN č. 3/ 2016 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, 19 žiadateľov,
ktorí majú voči MČ vyrovnané pohľadávky do lehoty splatnosti.
Funkčná klasifikácia: 0820 Ekonomická klasifikácia: 642 002
4. Materiál
1:
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Klub železničnej nostalgie Bratislava - Východ
Piešťanská 1207/51 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Peter Kallo
Deti a železnica
14.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Hlavným prostriedkom občianskeho združenia je projekt obnovy rýchlikového parného rušňa
387.017 Mikádo do prevádzkového stavu. Hlavným poslaním je motivovať a zapojiť deti
do projektu, aby pomáhali zachrániť železničnú históriu a zároveň sa vzdelávali
v Železničnom múzeu Bratislava – Východ.
Opis projektu:
Projekt je zameraný na deti a mládež zaujímajúcu sa o železničnú históriu, pričom hlavným
prostriedkom projektu je samotná oprava parného rýchlikového rušňa 387.017 Mikádo
do prevádzkového stavu a tiež aj zorganizovanie podujatia Drezinový deň dňa 1.9.2018.
Požadovaný účel:
Zabezpečenie Drezinového dňa v dátume 1.9.2018 propagácia
Farba a materiál na reštaurovanie historických vozidiel

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

14. apríl 2018
10. október 2018
Bratislava - Východ
2.500 €
900 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 - 525 €
2016 - 500 €
2017 - 650 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 1.600€
Odporúčaná výška dotácie : 500 €
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150,00
750,00

2.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Slovenský zväz záhradkárov Rača
SZZ ZO 3-2 Rača, Hany Meličkovej 25, Bratislava
Ing. Karol Štofira
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, 36. ročník
21.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok

Slovenský zväz záhradkárov je dobrovoľným, samostatným, nepolitickým združením
záujemcov o záhradkársku činnosť vo všetkých formách. Jeho poslaním je zabezpečovať
a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia,
zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a vytvárať im
podmienky na aktívny odpočinok, čo predstavuje okrem iného, konanie prednášok, výstav,
exkurzií s cieľom rozšírenia vedomostnej úrovne členov a iných aktivít.
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 oboznámenie 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 bolo 525 podpísaných návštevníkov (v sobotu 480, v nedeľu
45) s 200 exponátmi a 15 vystavovateľmi
Požadovaný účel:
Spotrebný materiál, rastlinný materiál, poštovné

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

200,00

14. september 2018
16. september 2018
Bratislava - Rača
410 €
200 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 - 200 €
2016 - 200 €
2017 - 200 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 210 €
Odporúčaná dotácia: 200 €
3.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

OZ Varianty
Na Grunte 5, 831 52 Bratislava
Radka Kukurugyová
Kluby, kurzy tvorivej dramatiky a poradenstvo vo výchove
a v náročných životných situáciách pre deti, mládež
a dospelých
Projekt doručený dňa:
23.2.2018
OZ Varianty podporuje vzdelávanie detí a dospelých s ohľadom na ich individuálne potreby
a požiadavky modernej spoločnosti. Centrom záujmu je rozvoj komunikačných zručností,
emocionality, empatie a podpora zdravých vzťahov medzi ľuďmi.
Činnosti:
Tvorba a realizácia preventívnych, animačných a voľnočasových programov
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Poskytovanie pedagogickej činnosti v oblasti tvorivej dramatiky.
Organizovanie kurzov, seminárov a prednášok.
Poskytovanie odborného poradenstva vo vzťahoch a výchove, koučingu a konzultácií.
Opis projektu:
1.Realizácia divadelných voľnočasových programov pre deti, mládež a dospelých - kurz
tvorivej dramatiky pre deti a mládež, experimentálny divadelný klub pre dospelých.
2.Propagácia aktivít
3.Poradenstvo pre rodičov vo výchove
4.Poradenstvo pre deti a mládež v náročných životných situáciách
Prínos pre MČ Rača:
Podpora a rozvíjanie kultúry v MČ Rača.
Zmysluplné využitie voľného času detí v Rači.
Podpora zdravých medziľudských vzťahov.
Prevencia /drogy, kriminalita a pod./
Požadovaný účel:
Tlač propagačných materiálov (plagáty, letáky, tričká, roll up)
Prenájom priestorov pre poradenstvo vo výchove na jeden rok
Kancelárske potreby a materiál
Tonery do tlačiarne
Poradenské služby
Nákup odbornej literatúry

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

500,00
660,00
100,00
100,00
0,00
100,00

február 2018
december 2018
Bratislava
5.335 €
1.460 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 – 450 €
2016 – 750 €
2017 – 400 €
Iné zdroje financovania projektu: Príjmy z 2% z daní 1500 €, iné granty a dotácie 2000 €
Odporúčaná výška dotácie : 480 €
4.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Vienok
Račianska 53, 831 02 Bratislava
Mgr. Dana Blahová
Záhorácke pjesničky - CD
23.2.2018

Súbor Vienok v roku 2018 oslávi už svoje 50. výročie a tak sa rozhodol pri tejto príležitosti
nahrať a vydať CD- nosič, ktorého obsahom budú Záhorácke piesne zo spevníkov Dr. Janka
Blahu. Vienok už dlhé roky spolupracuje s MČ Rača a vystupuje na kultúrno- spoločenských
aktivitách Rače, ako Vinobranie, Hody, vystúpenia pre jubilantov a podobne. Deti z Rače
a Krasňan tak zmysluplne trávia svoj voľný čas. Pod vedením skúsených pedagógov sa učia
spoznávať kultúrne tradície nášho ľudu. V súbore Vienok tancuje, spieva a hrá 30% členov
z mestskej časti Rača. Pri oslavách 50. výročia prebehne aj Krst nového CD. MČ Rača
budeme prezentovať prostredníctvom bookletu v CD - nosiči a pri krste CD.
Opis projektu:
5

Nahrávanie piesní zo spevníkov Dr. Janka Blahu v podaní terajších a bývalých členov
súboru Vienok v
spolupráci s ľudovou hudbou Andreja Záhorca, dramaturgom
a heligonkárom Miroslavom Buzrlom, s hudobným režisérom Františkom Šimekom
v profesionálnom zvukovom štúdiu Cobrasound v Bratislave - postprodukcia v spolupráci
so zvukovým režisérom Martinom Vavŕíkom, lisovanie 1000 ks CD , príprava grafického
návrhu obalu, príprava a realizácia tlačovín a obalu CD
Požadovaný účel:
Nahrávanie v štúdiu
Prenájom techniky a štúdia
Master mix , postprodukcia
Lisovanie CD + tlačoviny

0
0
800,00
800,00

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

október – december 2017
marec 2018
Bratislava
4.100 €
1.600 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 - 400 €
Iné zdroje financovania projektu: Poštová banka 1000 €, Tatrabanka 450 €, vlastné zdroje
1.050 €,
Odporúčaná výška dotácie : 1.000 €
5:
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

OZ Rodinné centrum Ráčik
Pekná cesta 9, 831 53 Bratislava
Michaela Horváthová
Rozsvieťme si Raču (Lampiónový sprievod )
26.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
OZ Rodinné centrum Ráčik vzniklo v roku 2004, pôvodne ako Materské centrum Ráčik
z iniciatívy mamičiek na materskej dovolenke, ktoré cítili potrebu vzniku priestoru určeného
pre mamy, deti a celé rodiny, ktoré bývajú v mestskej časti Rača a Krasňany. Centrum
funguje na dobrovoľníckej báze mamičiek a otcov, ktorí sa podieľajú na aktivitách určených
pre deti, rodičov, ale i širšiu verejnosť. Rodinné centrum Ráčik tak môže slúžiť obyvateľom
MČ Rača a okolia na kvalitné trávenie voľného času.
Opis projektu
Lampiónový sprievod je už tradičným podujatím v Rači. Každoročne sa podujatia zúčastní
asi 400 osôb a má veľký úspech. Celé rodiny si v rámci neho urobia prechádzku po
Krasňanoch s krásnymi vysvietenými lampiónmi, následne si pozrú krátky program a popri
tom si pochutnajú na domácich koláčikoch, kapustnici a punči, ktoré pre nich pripravujú
dobrovoľníčky RC Ráčik a ochotné maminy z celej Rače. Tento rok by chceli ponúknuť
návštevníkom atraktívnejšiu svetelnú show.
Požadovaný účel
Honorár - svetelná show
Materiál a organizačné zabezpečenie
Kapustnica
Lampióny

Začiatok projektu:
Koniec projektu:

250,00
50,00
50,00
50,00

november 2018
november 2018
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Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

Bratislava-Rača
510 €
400 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 - 1.250 €
2016 450 €
2017 400 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 110 €,
Odporúčaná dotácia: 350 €
6.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Ing. Gabriela Kukolová
Deň detí s vedou v Rači
26.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje už 28 rokov na princípe
neziskovej organizácie. Združuje 4.500 aktívnych členov 56 tich kluboch po celom
Slovensku, ktoré ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i
študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a vedie spolu s nimi mládež k zmysluplnému
tráveniu voľného času.
Opis projektu:
Projekt chce vytvoriť priestor pre hravú vedu, ktorá nielen zabaví, ale aj hravou formou
oboznámi s fyzikálnymi, chemickými javmi v bežnom živote.
Počas Dňa detí chcú v Rači vytvoriť laboratórium pod holým nebom, ktoré bude prístupné
pre všetkých záujemcov. Na tomto projekte budú participovať 5-6 dobrovoľníci, animátori
„Zvedaví vedci“. Počas dňa budú dobrovoľníci k dispozícii deťom, budú ich oboznamovať
s pokusom, vysvetľovať jednotlivé úkazy, popisovať pokusy a nakoniec dostanú aj deti šancu
vyskúšať si pokus, ktorý sa im najviac páči. Deti budú pokusy vykonávať pod dozorom
dobrovoľníkov v stánku „Zvedavých vedcov“.
Požadovaný účel:
materiál na jednotlivé experimenty, sladké odmeny
cena do súťaže na Deň detí s vedou: náklady na ubytovanie pre 2
deti a vedúceho v letnom tábore
cena do súťaže na Deň detí s vedou: náklady na stravovanie pre 2
deti a vedúceho v letnom tábore

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

jún 2018
júl 2018
Bratislava Rača
1 750 €
820 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2016 - 200 €
2017 - 400 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 930 €
Odporúčaná výška dotácie : 680 €
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260,00
350,00
210,00

7:
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Občianske združenie Jeleň (Elimu)
Kadnárova 97, 831 06 Bratislava
Jana Ferencová
Klub ITmaTEMAtik START UP"
28.2.2017

Občianske združenie Jeleň (Elimu) vzniklo v auguste r. 2014 a jedným z jeho cieľov je
podporovať osobnostný rozvoj detí, mladých ľudí a dospelých vo voľnom čase
organizovaním inovatívnych voľno - časových aktivít. Prostredníctvom týchto aktivít chce
aktivizovať záujem o pozitívnu tvorivú činnosť, vytvárať príležitosti pre aktívne a prosociálne
trávenie voľného času a tak podporovať spoluprácu detí, mládeže a rodičov v miestnej
komunite. Zároveň podporuje vzdelávanie detí a mládeže v oblastiach, ktorým nie je
v školskom vzdelávacom systéme venovaný dostatočný priestor, či už z časových,
finančných, kapacitných alebo iných dôvod. OZ Jeleň (Elimu) v rámci svojej činnosti
prevádzkuje ElimuCentrum so sídlom na Kadnárovej 97, v Bratislave - Rači.
Opis projektu:
Jednou z ponúkaných voľnočasových aktivít ElimuCentra (prevádzkuje OZ Jeleň (Elimu) je
klub ITmaTEMAtik, ktorý začal svoju pilotnú činnosť v septembri 2017. Klub funguje
pravidelne každý piatok počas školského roka a je určený pre všetkých (deti a dospelých)
od 10 rokov, ktorých baví svet informačných technológií, programovanie a matematika.
Klub ITmaTEMAtik po obsahovej stránke ponúka členom sebarealizáciu a rozvoj v oblasti
informačných technológií, programovania v prepojení na rozvoj matematických zručností
a logického myslenia.
Účelom poskytnutej dotácie zo strany MČ Rača bude podpora vedy a vzdelávania v oblasti
matematiky, programovania a informačných technológií. Veľkým prínosom pre MČ Rača
a jej obyvateľov hlavne pre deti a mládež, bude uspokojenie ich dopytu po tomto type a forme
aktivít. Na základe poskytnutia dotácie zo strany MČ Rača na nákup materiálno - technického
vybavenia, sa OZ Jeleň (Elimu) zaviaže propagovať túto formu podpory zo strany MČ Rača
pri všetkých aktivitách, ktoré budú súvisieť s prezentovaním a činnosťou klubu
ITmaTEMAtik a zároveň bude technické vybavenie využívať aj na iné činnosti a kluby v rámci
svojej pôsobnosti tak, aby bolo využívané efektívne a slúžilo k skvalitneniu aj iných ponúkaných
aktivít ElimuCentra.
Ďalej OZ Jeleň (Elimu) garantuje obyvateľom z MČ Rača, v rámci účastníckeho poplatku za
účasť v klube ITmaTEMAtik, ale aj v rámci iných svojich klubov, ktoré budú technické
vybavenie využívať, zvýhodnený účastnícky poplatok (-1 EUR) oproti základnému účastníckemu
poplatku.
Požadovaný účel:
Nákup notebook - IdeaPad 120s-11 - 8 ks (á 269 EUR)

2.152,00

Začiatok projektu:
1.april 2018
Koniec projektu:
31.december 2018
Miesto realizácie projektu:
Bratislava
Celkový rozpočet projektu:
5.698 €
Požadovaná výška dotácie:
2.152 €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 2017 - 275 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 3.546 €
Odporúčaná výška dotácie : 720 €

8

8.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Ing. Gabriela Kukolová
Denný tábor v Rači
27.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje už 28 rokov na princípe
neziskovej organizácie. Združuje 4.500 aktívnych členov 56 tich kluboch po celom
Slovensku, ktoré ovplyvňujú ich budúcu profesiu.. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i
študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a vedie spolu s nimi mládež k zmysluplnému
tráveniu voľného času.
Opis projektu:
Pomocnú ruku pracujúcim rodičom podávajú animátori Asociácie pre mládež, vedu
a techniku. V dennom tábore v Bratislave - Rači ponúknu školákom (ne) obľúbené
prírodovedné predmety formou hry a stanú sa z nich ZVEDAVÍ VEDCI. Čakajú ich exkurzie
vonku, ale aj bádateľské aktivity v klubovni. Atraktívne hry s kúzelnými javmi prírody
v Centre vedy - Aurélium, stavanie robo-auta s odborníkmi z technickej univerzity, lodičky
v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov a pozorovanie života na Malom Dunaji,
turistika na Kamzík spojená s opekačkou. Deti budú mať denne zabezpečenú desiatu, obed,
pitný režim, materiálne zabezpečenie, prepravu, vstupné a samozrejme animátorov
Požadovaný účel:
materiál na zabezpečenie programu, jednotlivé experimenty
celodenná strava detí a animátorov
náklady na vstupné

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

300,00
400,00
100,00

jún 2018
júl 2018
Bratislava-Rača
1 920 €
800 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2016 - 200 €
2017 - 400 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 1.120 €
Odporúčaná výška dotácie : 500 €
9.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Patchworkársky cech OZ
Víťazná 7, 831 06 Bratislava
Mária Veleg
Aj ja mám svoj v Rači a v Skalici 2018
28.2.2018

Patchworkársky cech je OZ so sídlom v mestskej časti Rača. Od svojho vzniku v roku 2006 sa
zameriava na charitatívnu činnosť pre osamelé deti - bábätká odložené v Hniezdach
záchrany, deti umiestnené v detských domovoch a v náhradných rodinách. Majú niekoľko
stálych projektov: Hrejivé hniezdo, Aj ja mám svoj vankúšik a Sladký dníček. Každý rok šijú
v rámci týchto projektov vankúše pre deti z rôznych detských domovov.
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Opis projektu:
V rámci projektu Aj ja mám svoj vankúšik, OZ si vybralo deti zo znevýhodneného prostredia
v Bratislave Rači a v DeD v Skalici, pre ktoré ušije spolu cca 45 kusov vankúšikov. Členky
OZ za 11 rokov už potešili približne 400 detí zo sociálne slabších rodín a deti z detských
domovov.
Požadovaný účel:
Bavlnená látka 10m, Vatelín 10m, gombíky, výplň vankúšov
Drobné darčeky k vankúšov 45 ks

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

155,00
120,00

február 2018
september 2018
Bratislava-Rača, Skalica
320 €
275 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 45 €
Odporúčaná výška dotácie : 200 €
10.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Patchworkársky cech OZ
Víťazná 7, 831 06 Bratislava
Mária Veleg
Prezentačná zahraničná výstava Patchworkárskeho cechu
v Nadlaku v mesiaci august 2018
28.2.2018

Patchworkársky cech je OZ so sídlom v mestskej časti Rača. Od svojho vzniku v roku 2006 sa
zameriavame na charitatívnu činnosť pre osamelé deti - bábätká odložené v Hniezdach
záchrany, deti umiestnené v detských domovoch a v náhradných rodinách. Majú niekoľko
stálych projektov: Hrejivé hniezdo, Aj ja mám svoj vankúšik a Sladký dníček
Opis projektu:
Mesto Nadlak v Rumunsku každoročne usporadúva "Dni Nadlaku" v posledný augustový
víkend. Tento rok pozvali i občianske združenie, aby prezentovalo svoju textilnú tvorbu.
Vycestuje 6 členiek cechu, realizácia aj trvanie výstavy bude 4 dni na mieste.
OZ chce prezentovať v Nadlaku MČ Bratislava – Rača, textilné výrobky, ktoré vyrábajú, ale
hlavne aj ich charitatívne projekty a motivovať aj tvorivých miestnych ľudí, aby sa naučili
niečo nové.
Požadovaný účel:
Náklady na dopravu BA-Nadlak a v rámci Rumunska
Ubytovanie pre 6 osôb na 3 noci
Materiál na tvorivý workshop
Propagácia

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

450,00
240,00
100,00
40,00

23.8 2018
26.8.2018
Rumunsko - Nadlak
940 €
830 €
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Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 110 €
Odporúčaná výška dotácie : 250 €
11:
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Rača
Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Ing. Mária Voznická EUR ING
Rozvoj regionálnej výchovy prostredníctvom literárnej
a výtvarnej tvorby – Račiansky jahodový kvet
28.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Matica slovenská je historická a kultúrna ustanovizeň, kladúca si za cieľ predovšetkým
podporovať rozvoj slovenského vlastenectva a jeho upevňovanie, prehlbovať vzťah občanov
k slovenskej štátnosti a podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry.
Opis projektu:
MO Matice slovenskej BA – Rača v tomto školskom roku organizuje už 22. ročník tradičnej
súťaže Račiansky jahodový kvet, ktorá tvorí literárnu a výtvarnú časť pôvodnej tvorby
autorov. S cieľom zatraktívniť súťaž sa uchádzajú o dotáciu na kúpu cien pre víťazov.
MČ Bratislava – Rača každoročne poskytuje bezplatný prenájom sály NKD na slávnostné
vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien, a taktiež aj na výstavu prác.
Požadovaný účel:
Ceny pre ocenených – súťaž Jahodový kvet
Propagácia, organizačné a materiálne zabezpečenie

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

400,00
100,00

28. február 2018
03. máj 2018
Bratislava-Rača
1.600 €
500 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 - 875 €
2016 - 300 €
2017 - 300 €
Iné zdroje financovania projektu: Matica slovenská 400 €, sponzori 300 €, vlastné zdroje 400 €
Odporúčaná výška dotácie : 400 €
12:
Predkladateľ:
Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava - Rača
Sídlo organizácie:
Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Mária Voznická EUR ING
Názov projektu:
Račiansky kroj
Projekt doručený dňa:
28.2.2017
Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Matica slovenská je historická a kultúrna ustanovizeň, kladúca si za cieľ predovšetkým
podporovať rozvoj slovenského vlastenectva a jeho upevňovanie, prehlbovať vzťah občanov
k slovenskej štátnosti a podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry.
Opis projektu:
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Miestny odbor MS Bratislava - Rača má v pláne obstaranie tradičných miestnych
Račianskych krojov, nakoľko MO MS eviduje žiadosti o zapožičanie na kultúrne a
spoločenské akcie. Účelom tejto aktivity je rozvíjať a prehlbovať ducha lokálpatriotizmu u
obyvateľov MČ Bratislava - Rača a hlavne zachovávať tradície mestskej časti Rača. Tradície
sú aj tradičný odev a ten dodá slávnostiam a obradom na autentickosti, vážnosti, slávnosti.
Projektom by chceli zabezpečiť minimálne dva páry krojov, ktoré by boli k dispozícii na
vypožičiavanie za určitých podmienok aj pre širokú verejnosť s vedením evidencie.
Požadovaný účel:
Zaobstaranie – ušitie 4 ks račianskych krojov

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

800,00

február 2018
december 2018
Bratislava-Rača
1.900 €
800 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 - 875 €
2016 - 300 €
2017 - 300 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné 1.000 €
Odporúčaná výška dotácie : 800 €
13:
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Rudolf Geri – Gedur musical production
Baníkova 4, 84104 Bratislava
Mgr. Art Rudolf Geri
Reklama kultúrnych aktivít Nemeckého kultúrneho domu
Rača
28.2.2018

Hudobný skladateľ, dirigent, Rudolf Geri pôsobí posledných 20 rokov ako umelecký riaditeľ
súkromného divadla Gedur v Istropolise.
Opis projektu:
Cieľom projektu je priniesť do NKD špičkové divadelné predstavenia, ktoré by zvýšili záujem
o kultúru v Rači, ako aj okolitých obcí a mestských častí Bratislavy. Prínosom je zviditeľniť
Raču v NKD v celoslovenskom kontexte, nakoľko 2 predstavenia, ktoré budú mať domovskú
scénu v NKD Rača, budú cestovať po Slovensku a šíriť tak dobré meno mestskej časti a NKD
Rača. Prvé predstavenie „Apropo“ hrajú Š. Skrúcaný, R. Piško, J. Snopko, K. Hajdu/S.
Halčáková. Druhé predstavenie „Lord Norton a sluha James“ hrajú J. Vajda, Ľ. Kostelný,
Požadovaný účel:
Citylight a´72 €, vrátane tlače a výlepu na 1 mesiac

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

2.880

máj 2018
september 2018
Bratislava
5.200 €
2.880 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 €
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Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 2.320 €
Odporúčaná výška dotácie : 0 €
14.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

OZ Hudbou k srdcu
Vrbenského 1, 831 53 Bratislava
Mgr. art Martina Kachlová
Stretneme sa na sútoku – pripomenutie si 100. výr.
vzniku ČSR
27.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Cieľom občianskeho združenia Hudbou k srdcu je podpora vzdelávania, umeleckého rozvoja
a prezentácia kultúrnych aktivít prostredníctvom záujmovo – umeleckej tvorivosti detí
a mládeže v mestskej časti Bratislava – Rača.
Opis projektu:
Cieľom podujatia je pripomenutie si významnej historickej udalosti, vzniku 1. ČSR. Aktivitou
chcú pripomenúť súčasnej generácii žiakov ZUŠ toto významné výročie a jeho dôležitosť pre
rozvoj slovenskej spoločnosti v duchovnom a kultúrnom kontexte. Podujatie sa bude skladať
zo sprístupnenia výstavy fotografií a výtvarných prác žiakov Výtvarného odboru našej ZUŠ
pod názvom Brno očami bratislavských detí a z koncertu žiakov Hudobných odborov
spomínaných škôl z diel slovenských a českých autorov. Dotácia má slúžiť na úhradu
nákladov za dopravu žiakov a pedagógov ZUŠ, Vrbenského 1, 831 53 Bratislava do Brna
a späť a na výdavky s tým súvisiace. Cieľom cesty bude nasnímanie obrazových materiálov
pre výstavu fotografií a výtvarných prác: "Brno očami bratislavských detí"
Požadovaný účel:
Autobusová preprava

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

500

11.6.2018
23.10.2018
Brno, Bratislava
1.400 €
500 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 - 900 €
2016 - 1.000 €
2017 - 700 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 900 €
Odporúčaná výška dotácie : 500 €
15:
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Račiansky vinohradnícky spolok
Alstrova 249, Bratislava
Dušan Žitný
Špacírka po račanských pivniciach 2018

Projekt doručený dňa:

28.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
RVS je združenie malých vinohradníkov a vinárov. Svojou činnosťou sa snaží zachovať
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a rozvíjať vinohradníctvo a vinárstvo v Rači. Počas roka spolupracuje s mestskou časťou
Bratislava - Rača na viacerých kultúrno - spoločenských podujatiach, zameraných na
udržiavanie vinohradníckych tradícií a podporu vinárskeho turizmu. Je spoluzakladateľom
račianskeho pokladu - Genofondu Frankovky modrej, o ktorej úrodu sa starajú. Ich cieľom je
sprístupniť račianske pivnice verejnosti a dostať tak do povedomia vína miestnych
vinohradníkov a vinárov.
Opis projektu:
Po vzore otvorených pivníc MVC a veľký záujem návštevníkov v prvom ročníku, pripravuje
RVS druhý ročník Špacírky po račanských pivnicách 2018, kde sprístupní 17 starých i
novších račianskych vínnych pivníc. Svoje vína budú prezentovať 20 račianski vinohradníci a
vinári ( vo svojich pivniciach budú: Karol Švec, Jozef Štibrány, Dušan Žitný, Augustín
Zacharda, Eduard Brychta, Ľuboš žitný, Pavol Chvostek, Karol Križanovič, Miloš Máťuš,
Lukáš Hulanský, František Krajčírovič, Rudolf Rakyta, Peter Stovíček, Peter Litomerický).
V račianskej vinotéke Michal Kollár a v Obecnej pivnici Ľubica Lednárová, Ivan Holík a
Juraj Vladár. Do projektu sa zapojili aj miestne reštaurácie: Sedmička, Jennyv, Račiansky
dvor, U Teodora, Elephant dinner, Lozano Pub. Cieľom podujatia je zviditeľnenie Rače, ako
miesta vinohradníckych pokladov a tradícií a zachovávanie vinohradníckych tradícií
Počas podujatia sa budú podávať výhradne vína z hrozna dopestovaného v račianskych
vinohradoch. Každý účastník dostane spolu s Pasom aj vínny pohár a taštičku.
Požadovaný účel:
Kapsička s logom podujatia 2x 600 ks
Poháre na víno s logom podujatia 1200 ks
Tlač plagátov + roznos
Záverečné vyhodnotenie (hudba, servis)
Propagácia v novinách
Režijné náklady

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

1.000,00
500,00
100,00
300,00
200,00
200,00

6. apríl 2018
7. apríl 2018
V okruhu 3,5 km, v račianskom chotári - vo vínnych pivniciach

6.840 €
2.300 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 - 1200 €
2016 - 400 €
2017 - 500 €
Iné zdroje financovania projektu: Reklamní partneri 1.500 €, príjem zo vstupného 3.000 €
Odporúčaná výška dotácie : 1.000 €

16.
Predkladateľ
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Klub rodičov a detí Vajnory
Roľnícka 280, 831 07 Bratislava
Ing. Monika Debnárová
Denné letné tábory v Rači
28.2.2018

Klub rodičov a detí Vajnory je OZ, ktoré už niekoľko rokov úspešne organizuje v našej
mestskej časti denné letné tábory pre deti vo veku od 6 do 10 rokov.
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Opis projektu:
Denné tábory v Rači sa budú konať v troch turnusoch od pondelka do piatku v čase od 8,00
do 16,00 hod (+-30 minút na príchod a odchod) v priestoroch kultúrneho zariadenia na
Žarnovickej ulici.
Dotáciu plánujú použiť na pokrytie časti nákladov súvisiacich s prípravou a tlačou
propagačných materiálov a na prenájom bilboardov ku kampani súvisiacej s náborom detí do
táborov v Rači a na jej príjazdových cestách smere z Vajnor. Ďalej na zabezpečenie
bezpečnej prepravy detí v rámci všetkých táborov 1 x do sveta hier / hangair v termíne 23.27.7.,
2
x
do sveta hier / hangairu a do výcvikového strediska v termíne 30.7.-.3.8. a 1 x do sveta hier /
hangairu v termíne 13.-17.8. vrátane úhrady vstupného.
Požadovaný účel:
Tlač propagačných materiálov, vrátane grafiky
Prenájom bilboardov, kampaň marec, máj
Honoráre pre animátorov / tri turnusy
Prenájom autobusu do sveta hier / hangair
(23.-27.7.) (30.7.-3.7.) (13.-17.8.)
Prenájom el. vláčika spojený s prehliadkou pamiatok počas
tábora „Spoznaj svoje mesto“
Materiálno technické zabezpečenie /3 turnusy (terče, loptičky,
krepový papier, pomôcky, náradie, ...)
Vstupné do sveta hier / hangair / 3 turnusy
Trofeje a ocenenia pre víťazov olympiády (dievčatá a chlapci)
+ medajle
Nákup rozlišovacích táborových tričiek / 3 turnusy
Nákup cien do tomboly / 3 turnusy
Vstupné na kúpalisko / 3 turnusy 120 detí

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

200,00
200,00
800,00
600,00
300,00
600,00
420,00
170,00
600,00
300,00
1 200,00

marec 2018
august 2018
Bratislava
13.217 €
5.390 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2016 - 200 €
Iné zdroje financovania projektu: príspevky od rodičov (3turnusy/120) 9.000 €
Odporúčaná výška dotácie: 400 €

17:
Predkladateľ
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

OZ Literárny klub Rača
Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava
Ing. Antónia Maštenová
Interaktívna rozprávka v prírode "Perníková chalúpka"
28.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
OZ Literárny klub Rača kladie vo svojej činnosti pri komunitnom stretávaní a pri kultúrnych
akciách, či už prezentáciách kníh, rozprávkových výletoch s deťmi a pod. dôraz na platformu
neformálnosti zameranú na mnohonásobné duševné obohatenie.
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Snažia sa rozvíjať miestne tradície a upevňovať račianske povedomie v rámci miestnej
občianskej komunity. Zreteľ kladú najmä na deti a mladú generáciu ako nástupcov a
nositeľov týchto hodnôt.
Opis projektu:
Interaktívna rozprávka v prírode, tentoraz v naštudovaní novej verzie - Perníková chalúpka,
počas tejto ojedinelej aktivity môžu deti zapojiť tak svoje fyzické ako aj duševné znalosti.
Idúc po cestičke v lese stretnú hlavných aktérov rozprávky - Janka, Marienku a Ježibabu.
Dialógy sú robené tak, aby sa deti aktívne zúčastňovali deja, aby ho formovali, dotvárali.
Požadovaný účel:
Dramatická skupina hrajúca rozprávky – autorské honoráre

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

360,00

máj 2018
august 2018
Bratislava Rača – Karpaty, v lese od Knižkovej doliny
520 €
360 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 - 500 €
2016 - 500 €
2017 - 700 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 260 €
Odporúčaná výška dotácie: 300 €
18.
Predkladateľ
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

OZ Literárny klub Rača
Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava
Ing. Antónia Maštenová
Výtvarné spracovanie maskota Rače - Ráčika
28.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
OZ Literárny klub Rača kladie vo svojej činnosti pri komunitnom stretávaní a pri kultúrnych
akciách, či už prezentáciách kníh, rozprávkových výletoch s deťmi a pod. dôraz na platformu
neformálnosti zameranú na mnohonásobné duševné obohatenie.
Snažia sa rozvíjať miestne tradície a upevňovať račianske povedomie v rámci miestnej
občianskej komunity. Zreteľ kladú najmä na deti a mladú generáciu ako nástupcov a
nositeľov týchto hodnôt.
Opis projektu:
S pomocou prostriedkov MČ Rača a ich vlastných, dal klub vyrobiť maskota Ráčika, ktorý
však potrebuje dokresliť podľa návrhu račianskeho výtvarníka Vojtecha Polakoviča.
MASKOT RACIK bude k dispozícii počas Hodov, Vinobrania, pripadne iných račianskych
akcii (je k dispozícii pre MC Rača samozrejme a iné OZ a pod.) a návštevníci sa s nim budú
môcť fotografovať. Bude dokreslený i znak Rače, aby každý na pamiatku vedel, kde sa
fotografoval.
Požadovaný účel:
Autorský honorár za namaľovanie krojovanej rodinky a znaku
MČ Rača na panel Maskota

Začiatok projektu:

marec 2018
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200,00

Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

marec 2018
Bratislava-Rača
250 €
200 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2015 - 500 €
2016 - 500 €
2017 - 700 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 50 €
Odporúčaná výška dotácie: 200 €
19:
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Divadlo Endorfín
Dorastenecká 11, 83106 Bratislava
Jarmila Faklová
Divadlo „Endorfín“ – vytvorenie a prezentácia divadelných
predstavení
28.2.2017

OZ „Divadlo Endorfín“ bolo založené za účelom vytvárania priaznivých podmienok
na realizáciu divadelných predstavení pre deti, mládež a seniorov. Cieľom združenia je
podpora a rozvíjanie kultúrnych a umeleckých aktivít, prezentácia ochotníckeho divadla na
prehliadkach a festivaloch. Svoju činnosť realizuje v prenajatých priestoroch KS Žarnovická,
ktoré im MČ poskytla do nájmu za symbolické 1 €/ m2.
Opis projektu:
Prezentácia „Divadla Endorfín“ prostredníctvom naštudovania divadelných hier pre deti,
mládež a seniorov v mestskej časti Rača, účasť na festivaloch a prehliadkach. Účasť
na Divadelnom festivale amatérskych divadiel v roku 2018, ako reprezentant ochotníckeho
divadeľníctva za MČ Bratislava-Rača.
Požadovaný účel:
Rekvizity, kostýmy
Ozvučovacia technika

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

500,00
600,00

marec 2018
december 2018
Bratislava-Rača
1.100 €
1.100 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 €
Iné zdroje financovania projektu: 0 €
Odporúčaná výška dotácie : 500 €

17

5. Stanoviská stálych komisií
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.3/2016 – oblasť kultúra

Komisia
a)

Komisia finančná, majetková a podnikateľská

zapracované
A/N

stanovisko
Starostovi MČ Bratislava- Rača schváliť dotácie pre:

-

Slovenský zväz záhradkárov ZO Rača vo výške
Patchworkársky zväz OZ vo výške
Patchworkársky zväz OZ vo výške
OZ Literárny klub Rača vo výške
OZ Literárny klub Rača vo výške

b)

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre nasledovnú organizáciu:

-

Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške
OZ Variantyvo výške
Vienok
vo výške
RC Ráčik, OZ vo výške
Asociácia pre vedu a mládež AMAVET vo výške
OZ Jeleň vo výške
Asociácia pre vedu a mládež AMAVET vo výške
MO Matice slovenskej BA-Rača vo výške
MO Matice slovenskej BA-Rača vo výške
Rudolf Geri – Gedur musical production vo výške
OZ Hudbou k srdcu vo výške
Račiansky vinohradnícky spolok vo výške
Klub rodičov a detí Vajnory vo výške
Divadlo Endorfín vo výške
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200 €
250 €
200 €
300 €
200 €

500 €
480 €
1.000 €
350 €
680 €
720 €
500 €
800 €
400 €
0€
500 €
1.000 €
400 €
500 €

A

zdôvodnenie

Komisia školstva, kultúry, športu, pre podporu
podnikania a vinohradníctva

a)

Starostovi MČ Bratislava- Rača schváliť dotácie pre:

-

Slovenský zväz záhradkárov ZO Rača vo výške
Patchworkársky zväz OZ vo výške
Patchworkársky zväz OZ vo výške
OZ Literárny klub Rača vo výške
OZ Literárny klub Rača vo výške

b)

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre nasledovnú organizáciu:

-

Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške
OZ Variantyvo výške
Vienok
vo výške
RC Ráčik, OZ vo výške
Asociácia pre vedu a mládež AMAVET vo výške
OZ Jeleň vo výške
Asociácia pre vedu a mládež AMAVET vo výške
MO Matice slovenskej BA-Rača vo výške
MO Matice slovenskej BA-Rača vo výške
Rudolf Geri – Gedur musical production vo výške
OZ Hudbou k srdcu vo výške
Račiansky vinohradnícky spolok vo výške
Klub rodičov a detí Vajnory vo výške
Divadlo Endorfín vo výške

Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy,
životného prostredia a verejného poriadku
Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre
spoluprácu s občianskymi združeniami
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200 €
250 €
200 €
300 €
200 €

500 €
480 €
1.000 €
350 €
680 €
720 €
500 €
800 €
400 €
0€
500 €
1.000 €
400 €
500 €

A

