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1. Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

  schvaľuje  

 

      dotácie pre nasledovné organizácie:  

 

-  OZ Hospodársky dvor                    vo výške             1 000,00,- euro 

na starostlivosť o kone 

 

- OZ MITAS Rača                                   vo výške                              990,00,- euro 

na  úpravu schodov na Rumunskej ulici.  

 

 

                                  

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava–Rača 

 

             Zasadnutie Miestnej rady zvolané na 4.9.2018 nebolo uznášaniaschopné.  
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3.  Dôvodová správa 

          Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č. 3/2016 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v 

znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.7/2017, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 (ďalej len 

„VZN“)  umožňuje poskytnúť dotácie z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na podporu 

všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných služieb na 

podporu podnikania a zamestnanosti. 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 3 VZN pri posudzovaní žiadostí doručených do 28.2.2018 je možné 

prerozdeliť maximálne tri štvrtiny vyčlenených finančných prostriedkov. Uznesením 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača boli dňa 3.4.2018  pridelené dotácie 

vo výške 10 024,- euro. Na prerozdelenie je teda k dispozícii  4 976,- euro. 

 

              V termíne do 30.6.2018 boli doručené 3 žiadostí v celkovej výške 6 990.00,- €, 

ktoré predkladáme na rokovanie. 
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4. Materiál 

 

1. žiadosť o dotáciu 

 

Predkladateľ:  OZ Hospodársky dvor   

Sídlo organizácie: Račianska 13 831 54   Bratislava – Rača, Slovenská republika  

Štatutárny zástupca: Kristína Búranová 

Názov projektu: Starostlivosť o kone  

Žiadosť doručená: 29.06.2018 

Opis projektu: 

Občianske združenie  Hospodársky dvor bolo zaregistrované na MV SR 9.11.2016. 

Ustanovujúca schôdza občianskeho združenia, ktorej sa zúčastnili traja členovia sa uskutočnila 

18.11.2016. Organizácia sa zaoberá chovom koní a iných hospodárskych zvierat. Vykupovaním 

koní zo zlých podmienok, zranených a starých koní. Kone využívajú na rekreačné jazdenie, 

vozenie detí, v rámci animoterapie.   Dotáciu požadujú na zakúpenie granúl,  muslí, 

vitamínových doplnkov, obradníka a plachty na seno. OZ Hospodársky dvor uskutočňuje svoje 

aktivity na prenajatom pozemku par.č.9090 vo výmere 1933m2 v k.ú. Rača   K žiadosti bola 

priložená nájomná zmluva na dobu 5 rokov t.j. do 14.2.2023.  

Žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nedostal od MČ Ba Rača žiadnu dotáciu (nový žiadateľ). 

Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:  júl 2018 – december 2018   

 

Predpokladané náklady hradené z dotácie / vlastné náklady:  

Nákup granúl/musli 12 vriec  x 12,- euro                         400,-euro/1040,-euro 

Vitamínové doplnky 6 x30,-euro                                      100,-euro/ 80,-euro 

Eklektický obradník                                                          300,-euro/200,-euro 

Materiál na dokončenie prístrešku                                    100,-euro/200,-euro 

Plachta na seno                                                                  100,-euro/ 100,-euro 

Seno a kamionová doprava 60ks x 40,-euro                         0,-euro/ 2400,-euro 

Slama 10x 15,-euro                                                               0,-euro/150,-euro 

Spolu:                                                                              1 000,-euro/ 4710,-euro 

 

Náklady projektu    5710,- euro 

Žiadosť o dotáciu    1000,- euro 

 

Žiadosť je v súlade s VZN. 

 

2. žiadosť o dotáciu 

 

Predkladateľ: Občianske združenie MITAS Rača,  

Sídlo organizácie: Rumunská 1, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Daniela  Mýtna 

Názov projektu: Gabionový plot pri schodisku  

Žiadosť doručená: 20.06.2018 

Opis projektu: 

Občianske združenie MITAS Rača, bolo zaregistrované na MV SR 7.05.2018. Cieľom 

združenia podľa stanov je organizovanie športových, kultúrnych a voľnočasových aktivít pre 

deti a mládež, zakladanie a činnosť športových a tanečných klubov, realizácia a budovanie 

športovísk, fitprkov, aktivity zamerané na zveľaďovanie životného prostredia, výchovu v 
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oblasti ekológie, vydávanie publikácii, organizovanie vzdelávacích podujatí, skrášľovanie 

verejných priestranstiev, výroba mestských prvkov a mobiliáru, propagácia MČ Rača a hl. 

mesta Bratislavy doma i v zahraničí.  

Dotáciu plánujú použiť na zakúpenie materiálu na vybudovanie plota z gabionov, za účelom 

zabrániť zosuvu hliny pri schodoch z Račianskej ulice na Rumunskú ulicu. Pozemok par. č. 

4963/53 a 4962/29 v k.ú. Rača je vo vlastníctve HL. mesta, zverený do správy MČ Bratislava 

– Rača. 

       

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:   september  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/vlastné prostriedky: 

Gabionové koše 12 m x0,5 m x0,3m + príslušenstvo                  510,- euro/ 0,-euro 

Kamene do gabionových košov 3 tony                                      270,- euro/ 0,-euro 

Osadenie plota                                                                             120,-euro/  0 euro 

Doprava a vyloženie                                                                     10,-euro/ 40,- euro 

Zemina                                                                                          60,-euro/ 60,-euro 

Rastliny                                                                                         20,-euro/ 100,- euro 

Spolu:                                                                                           990,-euro/ 200,-euro 

 

Náklady projektu:                                                                          1190,- € 

Žiadosť o dotáciu                                                                           990,- € 

 

Žiadosť je v súlade s VZN.  

 

3. žiadosť o dotáciu 

 

Predkladateľ: Občianske združenie MITAS Rača,  

Sídlo organizácie: Rumunská 1, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Daniela  Mýtna 

Názov projektu      Nevyužívaný a zanedbaný priestor premeniť na verejný bezplatný FIT park.  

Žiadosť doručená:      20.06.2018 

Opis projektu: 

Občianske združenie MITAS Rača, bolo zaregistrované na MV SR 7.05.2018. Cieľom 

združenia podľa stanov je organizovanie športových, kultúrnych a voľnočasových aktivít pre 

deti a mládež, zakladanie a činnosť športových a tanečných klubov, realizácia a budovanie 

športovísk, fitprkov, aktivity zamerané na zveľaďovanie životného prostredia, výchovu v 

oblasti ekológie, vydávanie publikácii, organizovanie vzdelávacích podujatí, skrášľovanie 

verejných priestranstiev, výroba mestských prvkov a mobiliáru, propagácia MČ Rača a hl. 

mesta Bratislavy doma i v zahraničí.  

OZ má v bezplatnom nájme na dobu neurčitú dvor nachádzajúci sa pri budove Na Barónke 30, 

Bratislava, parcela 981/17 o celkovej výmere cca 80m2 v ktorom plánuje vybudovať verejnosti 

prístupný FIT Park. Dotácia má byť použitá na práce súvisiace s vyprataním a vyčistením dvora,  

úpravou terénu. Na terén bude položená športová podlaha a nainštalované 3ks outdoorových 

športových zariadení  (šliapadlo na posilnenie nôh, masážny a cvičiaci prístroj na chrbát a 

hrudník, vesla na posilnenie rúk).  

       

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:   september  2018 
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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/vlastné náklady: 

Vypratanie a vyčistenie priestoru                       0,- euro / 500,-euro 

Vyrovnanie terénu                                                                                       300,-euro / 200,-euro 

Športová podlaha 80 m2                                                                           2 500,- euro / 0,-euro 

Outdoorové športové zariadenia  3ks                                                       1 300,-euro / 130,-euro 

Šliapadlo na posilnenie nôh   (440,-euro) 

Masážny a  cvičebný prístroj  na chrbát a hrudník (440,-euro) 

Veslá na posilnenie rúk ( 440,-euro)  

Osadenie zariadení                                                                                       900,-euro / 300-euro 

Spolu:                                                                                                         5 000,-euro/ 1 130,-

euro 

 

Náklady projektu                              6130,-euro 

Žiadosť o dotáciu                             5000,- euro       

 

Žiadosť je v súlade s VZN.   

 

 

 

Zhrnutie 

 

 

 

P.č. Žiadateľ 
Predmet 

žiadosti 

Doteraz 

poskytnuté 

dotácie 

z MČ Rača 

v sume za 3 

roky 

Požadovaná 

suma v € 

Navrhnutá 

suma v € 

1. 

OZ Hospodársky   

dvor 

 

 0 1000,- 1000,- 

2. OZ MITAS Rača  0     990,-   990,- 

3. OZ MITAS Rača  0  5 000,- 0,- 

 Spolu  0         6 990,- 1990,- 



 

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 stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková 

Odporúča MZ MČ schváliť dotáciu pre: 

 

OZ Hospodársky dvor vo výške           1 000,00 € 

 

OZ MITAS Rača (Plot)  vo   výške         976,00 € 

 

OZ MITAS Rača (Fiparkt)  vo   výške      0,00 € 

 

 

A 

 

N 

 

A 

Komisia akceptovala návrh MÚ, ktorý znižoval 

výšku dotácie pre OZ MITAS vzhľadom k 

výške finančných prostriedkov, ktoré bolo 

možno rozdeliť ako aj vzhľadom k druhej 

žiadosti OZ MITAS. Keďže  komisia pridelenie 

finančných prostriedkov na druhú žiadosť 

neodporučila navrhujeme na túto žiadosť 

prideliť finančné prostriedky v plnej výške t.j. 

990,00 € 

 
 

Komisia životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a 

dopravy 

Odporúča MZ MČ schváliť dotáciu pre: 

 

OZ Hospodársky dvor vo výške           1 000,00 € 

 

OZ MITAS Rača (Plot)  vo   výške         976,00 € 

 

OZ MITAS Rača (Fiparkt)  vo   výške      0,00 € 

 

 

 

A 

 

N 

 

A 

Komisia akceptovala návrh MÚ, ktorý znižoval 

výšku dotácie pre OZ MITAS vzhľadom k výške 

finančných prostriedkov, ktoré bolo možno 

rozdeliť ako aj vzhľadom k druhej žiadosti OZ 

MITAS. Keďže  komisia pridelenie finančných 

prostriedkov na druhú žiadosť neodporučila 

navrhujeme na túto žiadosť prideliť finančné 

prostriedky v plnej výške t.j. 990,00 € 

Komisia sociálna a bytová    

Komisia školská, kultúrna, 

športová a pre podporu 

podnikania a vinohradníctva 
  

 

 


