
12 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

dňa 18.09.2018 

 

 

 

 

 

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017  

– oblasť kultúra 
__________________________________________________________________________  

 

Predkladateľ:      Materiál obsahuje: 

Ing. Jana Pešková, v. r.     1. Návrh uznesenia MZ MČ 

prednostka           Bratislava-Rača  

        2. Uznesenie MR MZ MČ 

            Bratislava-Rača 

3. Dôvodová správa 

        4. Materiál 

        5. Stanoviská stálych komisií 

 

 

Zodpovedný:  

Ing . Tatiana Ratkovská, v. r. 

vedúca oddelenia kultúry a športu 

 

 

 

 

 

Spracovateľ:  
Katarína Dobiášová, v. r. 

referent kultúry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2018 

 

 

 



 2 

 

 

 
1.      Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

   schvaľuje 

 

finančné dotácie pre nasledovné organizácie: 

 

- MITAS  Rača, o.z. vo výške        230 €  

- Račiansky vinohradnícky spolok, o.z. vo výške                       300 € 

- MITAS  Rača, o.z. vo výške        330 €  

- OZ Literárny klub Rača  vo výške       420 €   

- Hospodársky dvor, o.z. vo výške       580 € 

- TERROIR, o.z. vo výške                     580 € 

- Račiansky spolok, o.z. vo výške       580 € 

 

 

 

 

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 

 

Ku dňu 30.6.2018 bolo za oblasť kultúra prijatých 8 žiadostí 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 bolo 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 prerozdelili sumu 8.980,- €, čo činilo 74,8 % 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,- €. V druhom termíne môžu 

byť pridelené dotácie vo výške 3.020,- €. 

Z celkového počtu 8 podaných žiadostí, spĺňa ustanovenia VZN č. 3/ 2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, 8 žiadateľov,  

ktorí majú voči MČ vyrovnané pohľadávky do lehoty splatnosti.  

Žiadosť o dotáciu od JMPROFI, s.r.o. bola 8.8.2018 žiadateľom stiahnutá ,nakoľko plánovaný 

Denný letný tábor pre deti a mládež „Za tajomstvami Rače“ nebol organizovaný.  

 

Funkčná klasifikácia: 0820 Ekonomická klasifikácia: 642 002 

 

1. 

Predkladateľ:                       MITAS Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:            Rumunská 1, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Ing. Daniela Mýtna 

Názov projektu:                   Skrášlenie vchodu do svadobnej miestnosti 

Projekt doručený dňa:        20.6.2018 

 

 

 

Cieľom združenia je: 

- organizovanie športových, kultúrnych a voľnočasových aktivít pre deti a mládež, 

rodiny a ZŤP 

- zakladanie a činnosť športových a tanečných klubov, realizácia a budovanie športovísk, 

fitparkov 

- aktivity zamerané na zveľadenie životného prostredia, výchovu v oblasti ekológie, 

skrášľovanie verejných priestranstiev 

 

Opis projektu: 

Skrášlenie a zatraktívnenie verejného priestranstva v MČ Rača zrenovovaním priestranstva 

pred sobášnou miestnosťou pri MU. 

Zdôvodnenie žiadateľa: V svadobnej miestnosti na MU Kubačova ul. sa sobáši stále menej 

ľudí. Jednou z príčin je aj nepekný vzhľad vchodu a jeho okolia do svadobnej miestnosti. Pre 

svadobčanov tu nie je vytvorený reprezentatívny priestor, kde by sa mohli pred a po obrade 

stretnúť a urobiť si na pamiatku fotografie s pekným pozadím. 

OZ má v pláne túto časť MU vyčistiť, skrášliť altánkom, vysadiť okolo neho popínavé 

rastliny, namaľovať existujúce zábradlie, schody, pridať lavičku a zopár doplnkov so 

symbolom svadobného obradu a vytvoriť tak atraktívny a reprezentatívny priestor. 

Poznámka MÚ: Tvrdenie, že v sobášnej miestnosti sa sobáši čoraz menej ľudí je nepravdivé. 

Počet sobášov v ostatných rokoch narástol /ročne 50-60/, o čom svedčí aj rozšírenie počtu 

sobášnych dní z jednej soboty na dve soboty takmer v každom mesiaci. 
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Požadovaný účel:  

Vyčistenie priestoru 0 € 

Altánok 350 € 

Osadenie altánka 150 € 

Rastliny 130 € 

Dovoz 0 € 

Maľovanie - farby 100 € 

Maľovanie - práca 0 € 

 

Začiatok projektu:   september 2018 

Koniec projektu:   september 2018 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  980 € 

Požadovaná výška dotácie:  730 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 €, organizácia vznikla v máji 2018 

Iné zdroje financovania projektu:  250 € 

Odporúčaná výška dotácie : 230 € 

 

 

2. 

Predkladateľ:                      MITAS Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:            Rumunská 1, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Ing. Daniela Mýtna 

Názov projektu:                   Kreslená mapa Rače 

Projekt doručený dňa:        20.6.2018 

 

Cieľom združenia je: 

- organizovanie športových, kultúrnych a voľnočasových aktivít pre deti a mládež, 

rodiny a ZŤP 

- zakladanie a činnosť športových a tanečných klubov, realizácia a budovanie športovísk, 

fitparkov 

- aktivity zamerané na zveľadenie životného prostredia, výchovu v oblasti ekológie, 

skrášľovanie verejných priestranstiev 

 

Opis projektu: 

Pre lepšiu orientáciu domácich obyvateľov i turistov chce OZ MITAS dať vyrobiť veľkú 

kreslenú mapu Rače s rozmermi cca 3x4m a osadiť ju na stene tržnice, alebo MÚ, prípadne na 

iné vhodné miesto. 

 

Požadovaný účel: 

zakúpenie licencie mapy 170 € 

výroba mapy 160 € 

dovoz a inštalácia 0  € 

 

Začiatok projektu:   september 2018 

Koniec projektu:              september 2018 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača  

Celkový rozpočet projektu:  430 € 

Požadovaná výška dotácie:  330 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 €, organizácia vznikla v máji 2018 
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Iné zdroje financovania projektu: 100 

Odporúčaná výška dotácie : 330 € 

 

 

3: 
Predkladateľ:                      Račiansky vinohradnícky spolok, občianske združenie 

Sídlo organizácie:           Alstrova 249, Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Dušan Žitný 

Názov projektu:                  Ozvučenie kultúrno-spoločenských podujatí poriadaných   

                                              Račianskym vinohradníckym spolkom 

Projekt doručený dňa:       29.6.2018 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok 

 

RVS je združenie malých vinohradníkov a vinárov. Svojou činnosťou sa snaží zachovať 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: 

Pre účely ozvučenia kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných Račianskym 

vinohradníckym spolkom sa ako najvhodnejšie javí prenosný bluetooth reproduktor s 

nabíjateľnou batériou s možnosťou pripojenia mikrofónu. Zariadenie bude možné využiť pri 

podujatiach konaných v exteriéri ako je súťaž v reze viniča, pravidelné vlastivedné vychádzky 

do Račianskeho chotára organizované v spolupráci s Račianskym spolkom spojených s 

výkladom o momentálnych prácach vykonávaných vo viniciach, o histórii vinohradníctva v 

Rači, Žehnanie viníc na sv. Urbana, Korunovačné slávnosti na Primaciálnom námestí. Taktiež 

bude možnosť využiť zariadenie na podujatiach organizovaných v interiéri Červenej lisovne, 

či už to bude Valentín s vinármi, Festival Frankovky modrej, Špacírka po Račanských 

pivnicách, Mikuláš s vinármi prípadne na ďalších kultúrno - spoločenských podujatiach. 

 

Požadovaný účel: 

Prenosný bluetooth reproduktor s príslušenstvom 300,00 

 

Začiatok projektu:   September 2018 

Koniec projektu:              počas celého roka 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava  

Celkový rozpočet projektu:     400 € 

Požadovaná výška dotácie:     300 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2015 -     1.200 € 

2016 -        400 € 

2017 -        500 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: 100 € 

Odporúčaná výška dotácie : 300 € 
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4: 

Predkladateľ:                       Občianske združenie Hospodársky dvor 

Sídlo organizácie:     Račianska 130, 831 54 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            Kristína Búranová 

Názov projektu:                    Detské jazdecké tábory 

Projekt doručený dňa:         29.6.2018 

 

OZ Hospodársky dvor je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá chovom koní a iných 

hospodárskych zvierat a vykupovaním koní zo zlých podmienok. Zaoberajú sa rekreačným 

jazdením, ozdravným jazdením a vozením pre choré deti a tiež animoterapiou. 

 

Opis projektu 

OZ ponúka prvý rok denné jazdecké tábory pre deti, kde sa naučia všetko, čo kone potrebujú 

k životu, ako sa o ne starať, naučia sa základy jazdenia. Okrem koní spoznajú aj iné 

hospodárske zvieratá, s možnosťou ich kŕmenia a opatery. Deti budú počas celého tábora 

v tom najužšom kontakte so zvieratami, denne budú tráviť čas v prírode, mimo hlučného 

mesta. OZ má v záujme spolupracovať s mestskou časťou na projektoch, kde by vedeli deťom 

ponúknuť vozenie na poníkoch. Tábor prebieha  v letných mesiacoch júl/august, maximálna 

kapacita detí v tábore na jeden turnus je 12 detí, kde sa im venujú 3-4 trénerky. Každé dieťa 

má doobednú aj poobednú jazdu na koni+ vychádzku na koni do lesa s doprovodom. Deti  sa 

učia  starostlivosti o kone , absolvujú základný výcvik a tiež majú aj denné cvičenia na koni s 

madlami pre správne držanie tela. Počas týždňa majú aj animačný program - výlety do okolia, 

piatková opekačka, hľadanie pokladu ,počas horúcich dní  môžu využiť bazén a trampolínu. 

Cena dieťa/turnus je 150 €. 

 

Požadovaný účel 
Ochranné jazdecké potreby (prilba, vesta) 100,00 

Detské jazdecké sedlo 2 ks 200,00 

Vybavenie na cvičenie na koni (deka, madlá, bič)                   200,00 

Potreby na farmárčenie, na kreatívne dielne, na šport                   250,00 

Trampolína (100), detský bazén (50),                   150,00 

Výlety (vstupné, doprava)                  100,00 

 

Začiatok projektu:    1. júl 2018 

Koniec projektu:    31. august 2018 

Miesto realizácie projektu:   Bratislava-Krasňany 

Celkový rozpočet projektu:   2.340 € 

Požadovaná výška dotácie:              1.000 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 €, nový žiadateľ 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 600 €, 2% z daní 50 € 

Odporúčaná dotácia: 580 € 

 

5. 

Predkladateľ                    OZ Literárny klub Rača 

Sídlo organizácie:         Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca:        Ing. Antónia Maštenová 

Názov projektu:             Nordic walking-cesta ku zdraviu 

Projekt doručený dňa:     3.7.2018 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok 
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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. 

Snaží sa rozvíjať miestne tradície a upevňovať račianske povedomie v rámci miestnej 

občianskej komunity. Zreteľ kladie najmä na deti a mladú generáciu ako nástupcov a 

nositeľov týchto hodnôt. 

Popri divadielkach v prírode dávajú dôraz aj na športovú aktivitu Nordic walking, ktorú ako 

jediní prevádzajú v našej račianskej mestskej zóne. 

 

Opis projektu: 

Nordic walking – chôdza pomocou špeciálnych paličiek pod odborným dohľadom 

certifikovanej inštruktorky napomáha fyzickej kondícii celého tela, pomáha pri 

neurologických chorobách, zlepšuje kardiovaskulárny systém, znižuje stres, pôsobí proti 

obezite. 

NW zapája až 95% svalov, čím je omnoho účinnejší ako bežná chôdza, ktorá aktivuje len 

50% svalov. Optimálna aktivita pre staršie vekové kategórie, ktoré majú obmedzené možnosti 

športovania a je vhodná  aj pre deti. Nordic walking sa dá vykonávať za každého počasia. 

Nordic walking sa trénuje v skupine ideálne cca 5-6 osôb. Na to, aby inštruktor  záujemcom 

vysvetlil základy nordic walking čiastočne v teoretickej, ale hlavne praktickej rovine, treba 

opakovať s účastníkmi aktivitu 8-9x. Nordic walking je opakujúca sa aktivita, ktorá vedie k 

tomu, aby sa nové a nové skupiny priučili jej  základom a posúvali ju ďalej medzi ľudí. 

Odhadom bolo zaškolených cca 50-60 ľudí, vrátane dôchodcov, detí i celých rodín. 

Požadovaný účel: 

Autorský honorár za lekcie Nordic walking 420,00 

 

Začiatok projektu:    september 2018 

Koniec projektu:    december 2018 

Miesto realizácie projektu:   Bratislava Rača – Karpaty,  

Celkový rozpočet projektu:   520 € 

Požadovaná výška dotácie:              420 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2015 - 500 € 

2016 - 500 € 

2017 - 700 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 100 € 

Odporúčaná výška dotácie: 420 € 

 

 

6. 

Predkladateľ:                     TERROIR Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:               Gelnická 8, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Ivan Vrana 

Názov projektu:                  Podpora občianskeho združenia Terroir Rača pri organizovaní    

                                              spoločenských akcií zameraných na  vinohradníctvo a vinárstvo   

                                              v našom regióne 

Projekt doručený dňa:       29.6.2018 

 

OZ Terroir Rača predstavuje spolok priateľov, priaznivcov a odborníkov zaoberajúcich sa 

históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami vinohradníctva a vinárstva v račianskom 

vinohradníckom chotári a v bratislavskom kraji vôbec.  
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OZ má v pláne organizovať v Mestskej časti Bratislava-Rača kultúrnospoločenské akcie 

zamerané na propagáciu vinárstva, oboznámenie širokej verejnosti s vinohradníckymi 

tradíciami a prispieť tak k zachovaniu dlhoročnej tradície v našom regióne. Pilotnou akciou 

bola Špacírka po račanských pivnicách, ktorá sa tešila obrovskému záujmu obyvateľov, nielen 

z našej mestskej časti. Následne bolo zorganizovaných viacero prírodovedných vychádzok po 

račanských viniciach, ktorých cieľom bolo rozvíjať záujem o vinohradníctvo ako také, ale aj o 

históriu Rače. V nasledujúcom období sa OZ chce zamerať vo svojej činnosti aj na 

školopovinnú mládež, kde by formou vlastivedných vychádzok chceli pôsobiť na 

lokálpatriotizmus a aby žiaci spoznali históriu Rače a činnosť svojich predkov. 

 

Opis projektu: 

Organizovaním uvedených akcií (Prírodovedné vychádzky po račianskych vinohradoch 

a Exkurzie pre žiakov ZŠ a stredných škôl) sa zvýši záujem o vinohradníctvo a vinárstvo ako 

také, široká verejnosť sa oboznámi nielen s procesom pestovania viniča, ale aj jeho 

následným spracovaním. Žiaci ZŠ a stredných škôl budú môcť ochutnať mušt - prvotný 

produkt pri lisovaní hrozna. Keďže v súčasnej dobe dochádza k devastácii vinohradov v 

našom okolí a čoraz väčšiemu množstvu neobrábaniu vinohradov, ich cieľom je viesť 

mladých ľudí k obnoveniu vzťahu nielen k vinohradníctvu, ale aj k prírode a samotnej 

Mestskej časti Bratislava-Rača a jej histórii. 

 

Požadovaný účel:  

Propagačné materiály, výroba reklamných letákov  1000 

Výroba pohárov,  kapsičiek 1000 

Materiálne vybavenie potrebné pri zabezpečení akcií  2000 

Zabezpečenie kultúrneho programu počas akcií  500 

 

Začiatok projektu:   august 2018 

Koniec projektu:   december 2018 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  10.000 € 

Požadovaná výška dotácie:    4.500 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 €, organizácia vznikla v júni 2018 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 1.500 €, sponzorské príspevky, dotácie 2.000 € 

Odporúčaná výška dotácie : 580 € 

7: 

Predkladateľ:                     Račiansky spolok, občianske združenie           Saltarello, OZ 

Sídlo organizácie:              Alstrova 35, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Róbert Wítkovský 

Názov projektu:                 Vytvorenie Račanského vinohradníckeho chodníka- tlač  

                                             informačných brožúr a vytvorenie internetovej stránky   

Projekt doručený dňa:      29.6.2018 

 

Občianske združenie Račiansky spolok je záujmovým združením občanov, ktorí majú záujem 

o MČ Bratislava-Rača, jej celkový rozvoj a kultúrny rast, o zdravé prostredie a prosperitu pre 

jej obyvateľov. 

Cieľom združenia je organizovať akcie a aktivity pre rozvoj a ochranu kultúrnych 

a historických hodnôt Rače, podpora v oblasti vzdelávania a osvety, podporovať rozvoj 

vinárstva a vinohradníctva v Rači, cestovného ruchu, podpora telovýchovných činností, 

aktívne športovanie detí a mládeže. 
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Opis projektu: 

Zámerom je tlač informačných brožúr a vytvorenie internetovej stránky Račanského 

vinohradníckeho chodníka. Ten bude pozostávať zo 40 ks informačných tabúľ. Tabule 

sprostredkujú návštevníkom informácie o račianskych viniciach a honoch, ktoré 

charakterizujú Raču a predstavujú jej prírodné i kultúrne dedičstvo, vrátane informácií o 

histórii pestovania vína v tejto oblasti a s tým súvisiaceho pestovania typických odrôd. Na 

trase chodníka budú aj Račanské vinohradnícke prístrešky a v záverečnej fáze je v pláne 

vybudovať rozhľadňu so sedením pre návštevníkov. Račanský vinohradnícky chodník bude 

miestom, kde sa plánuje v spolupráci s inými miestnymi spolkami a združeniami celoročne 

organizovať outdoorové aktivity, ako napríklad - Piknik v Račianskych vinohradoch, Špacírka 

po Račianskych vinohradoch, či Súťaž v reze viniča hroznorodého. Vznikne tak nový druh 

turistickej atrakcie pre domácich i zahraničných návštevníkov.  

 

Dotácia bude použitá na podporu budovania povedomia o náučnom chodníku 

prostredníctvom internetovej stránky www.racianskychodnik.sk s prehliadkovým videom. Na 

podporu zviditeľňovania bude vydaná informačná brožúra v náklade 1000 kusov, ktorá bude 

obsahovať informácie z infotabúľ a web stránky a ktorá bude bezplatne distribuovaná 

návštevníkom, a do infocentier v Kraji.  

Spôsob propagácie MČ - Rača v súvislosti s projektom: 

1. web stránka racianskyspolok.sk - zhrnutie projektu spojené s poďakovaním za podporu MČ 

Rača + logo MČ Rača  

2. web stránka vinohradnickychodnik.sk - poďakovanie za podporu projektu MČ Rača + logo 

MČ Rača 

3. tlačené informačná brožúra - poďakovanie MČ Rača + logo MČ Rača   

Náučný chodník má obrovský potenciál pre organizovanie netradičných regionálnych aktivít 

zameraných na zvyšovanie povedomia o račianskom kultúrnom a prírodnom dedičstve. Z 

dlhodobého hľadiska môže podpora račianskeho vinohradníctva a vinárstva viesť k rozvoju 

cestovného ruchu v tejto bratislavskej mestskej časti. Račianske vinice sú dnes miestom 

pohybu mnohých turistov, bežcov, psíčkarov a cyklistov. Vinohradnícky chodník bude okrem 

iného aj usmerňovať a edukovať, ako sa majú návštevníci viníc pri pohybe na zväčša 

súkromných pozemkoch správať. 

  

 

Požadovaný účel:  

vytvorenie web stránky a registrácia domény 

racianskychodnik.sk 

500,00 

tvorba a tlač informačnej brožúry 1000 ks          

1.000,00 

 
 
Začiatok projektu:   august 2018 

Koniec projektu:   október 2018 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  26.267 € 

Požadovaná výška dotácie:    1.500 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 2014 – 330 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: dotácia BSK 4.000 €, ostatné vlastné zdroje  

Odporúčaná výška dotácie : 580 € 
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4. Stanoviská stálych komisií  

Materiál: Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.3/2016 v znení VZN č. 7/2017 – oblasť kultúry 

 

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

Odporúča schváliť dotácie pre: 

 

- MITAS  Rača, o.z. vo výške                                            230 €  

- Račiansky vinohradnícky spolok, o.z. vo výške     300 € 

- MITAS  Rača, o.z. vo výške                    330 €  

- OZ Literárny klub Rača  vo výške                   420 €   

- Hospodársky dvor, o.z. vo výške       580 € 

- TERROIR, o.z. vo výške                     580 € 

- Račiansky spolok, o.z. vo výške       580 € 

 

A  

    
 

Komisia školstva, kultúry, športu, pre podporu 

podnikania  a vinohradníctva 

Odporúča schváliť dotácie pre: 

 

- MITAS  Rača, o.z. vo výške                                            230 €  

- Račiansky vinohradnícky spolok, o.z. vo výške     300 € 

- MITAS  Rača, o.z. vo výške                    330 €  

- OZ Literárny klub Rača  vo výške                   420 €   

- Hospodársky dvor, o.z. vo výške       580 € 

- TERROIR, o.z. vo výške                     580 € 

- Račiansky spolok, o.z. vo výške       580 € 

 

A 

  
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, 

životného prostredia a verejného poriadku 
     

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre 

spoluprácu s občianskymi združeniami       


