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1.      Návrh uznesenia  

 
  Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

 

dotácie pre nasledovné organizácie: 

 

BIVIO Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

(Rekonštrukcia záhrady detského ihriska) 

1 400,00,- € 

LANDIER spol. s r.o. (Výsadba kríkov a kvetov, zlepšenie kvality verejnej 

zelene v okolí bytového domu Pekná cesta 9/11) 

800,00,- € 

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača (Nákup hasičskej techniky a 

výzbroje) 

1 000,00,- € 

Občianske zdruţenie Stará Jedáleň (Vybudovanie vonkajšej rampy pre 

imobilných, zveľadenie exteriéru) 

2 200,00,- € 

Klub ţelezničných modelárov (Revitalizácia modelového koľajiska) 800,00,- € 

TALK ADVERTISING s.r.o. (Vzdelávacie kurzy o včelách) 1 300,00,- € 

 

 

2.   Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača 

 
Miestna rada MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 
MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie: 

 

BIVIO Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

(Rekonštrukcia záhrady detského ihriska) 

1 400,00,- € 

LANDIER spol. s r.o. (Výsadba kríkov a kvetov, zlepšenie kvality verejnej 

zelene v okolí bytového domu Pekná cesta 9/11) 

800,00,- € 

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača (Nákup hasičskej techniky a 

výzbroje) 

1 000,00,- € 

Občianske zdruţenie Stará Jedáleň (Vybudovanie vonkajšej rampy pre 

imobilných, zveľadenie exteriéru) 

2 200,00,- € 

Klub ţelezničných modelárov (Revitalizácia modelového koľajiska) 800,00,- € 

TALK ADVERTISING s.r.o. (Vzdelávacie kurzy o včelách) 1 300,00,- € 
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3. Dôvodová správa 
 

Občianske zdruţenia a spolky predloţili svoje ţiadosti o dotácie za účelom rozvoja a ochrany 

duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu ţivotného prostredia, zachovanie prírodných 

hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy a podobne v prospech rozvoja mestskej časti a jej 

obyvateľov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v znení 

všeobecne záväzných nariadení Mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 a č. 5/2018(ďalej len 

„VZN“). Všetky občianske zdruţenia a spolky splnili podmienky, ktoré vyţaduje VZN a nemajú 

ţiadne podlţnosti voči Mestskej časti Bratislava-Rača. 

Pre rok 2019 sú v rozpočte Program 11 – Prostredie pre ţivot schválené finančné prostriedky na 

podporu komunitného ţivota vo výške 10 000,- EUR.  

Podľa §4 bodu 3 VZN pri posudzovaní ţiadostí doručených do 28.2.2019 je moţné prerozdeliť 

maximálne tri štvrtiny vyčlenených finančných prostriedkov. Na prerozdelenie je teda k dispozícii 

7 500,- Eur. 

V termíne do 28.2.2019 bolo na oddelenie ţivotného prostredia a dopravy doručených 10 ţiadostí 

v celkovej výške 29 159,- EUR.                        

Navrhujeme rozdeliť sumu 7500 EUR, čo predstavuje pribliţne 26% poţadovanej sumy. Všetci 

ţiadatelia o dotáciu majú vysporiadané záväzky voči Mestskej časti Bratislava-Rača.  

 

 

 

4. Materiál 

 
1. Dotácia 

 

Predkladateľ: TALK ADVERTISING, spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo organizácie: Čiernovodská 5094/9, 821 07 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Martin Müller  

Názov projektu: Vzdelávacie kurzy o včelách pre triedy MŠ/ZŠ/SŠ 

Ţiadosť doručená: 13.02.2019 

 

Opis projektu: 

Projekt je smerovaný k envirovýchove detí. Včelstvá v miestnom úrade umiestnené okrem 

štandardných aj v presklených úľoch by mali v deťoch zbudiť záujem o včelárenie, prírodu. 

Pripravená hravá prednáška v spojení s priamou ukáţkou a moţnosťou sa takpovediac dotknúť včiel 

by mala deťom zo škôl, ale v prípade záujmu i skupinám dospelých, objasniť celoročné fungovanie 

včelstva a jeho nezastupiteľnosť v prírode.  

Úmyslom projektu nie je dosiahnuť z Obecnej záhrady čo najvyššie výnosy (napr. medu), ale naučiť 

deti aj ich rodičov spolupracovať s prírodou, byť jej súčasťou, učiť sa od nej a snaţiť sa ţiť s ňou vo 

vzájomnej harmonickej symbióze.  

Prínosom pre mestskú časť má byť zviditeľnenie mestskej časti ako ZELENEJ, podporujúcej 

progresívne, trvaloudrţateľné spôsoby komunitného ţivota.  

 

Ţiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Ţiadateľ nemá 

voči mestskej časti ţiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

Náklady projektu  5 004,00 Eur 

Ţiadosť o dotáciu 2 640,00 Eur 

Odporúčaná výška dotácie  1300,00 Eur 
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2. Dotácia 

 

Predkladateľ: Mgr. Anna Uhrinová, fyzická osoba – podnikateľ  

Sídlo organizácie: Bukovinská 4, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Uhrinová  

Názov projektu: Vyvýšené záhony 

Ţiadosť doručená: 26.02.2019 

Opis projektu: 

 

Vytvorenie mini záhradky pomocou drevených vyvýšených záhonov, v ktorom deti spoločne 

s rodičmi budú pestovať a starať sa o úţitkové rastliny – zeleninu, ovocie, bylinky. Záţitkovou formou 

a prakticky vlastnými rukami dostanú moţnosť vypestovať si vlastné biopotraviny. 

 

Projekt vyvýšené záhony bude pozostávať z troch veľkých vyvýšených záhonov z kvalitného 

dubového dreva. V nich deti z Klubu mačičky, ktorý patrí pod organizáciu Strom ţivota, spolu 

s rodičmi budú pestovať zeleninu, ovocie a bylinky. Osvoja si tak záţitkovou formou poznatky 

z biológie, záhradníctva a pestovania, s dodrţaním environmentálnych a permakultúrnych postupov. 

Naučia sa základné postupy pri pestovaní, špecifiká jednotlivých rastlín, ich vzťahy medzi sebou 

navzájom. Naučia sa základy kompostovania a vyuţívania biologického hnojiva a výrobu 

ekologických ochranných prípravkov. Naţivo preţijú ţivotné cykly rastlín od klíčenia semiačka aţ po 

konzumáciu alebo vývin semena. Pestovanie a stretávanie sa pri záhonoch podporí komunitný ţivot 

a spoluprácu medzi deťmi a rodičmi i medzi rodičmi navzájom. Prínosom bude prirodzená výchova 

v outdoorovom prostredí, kde budú vychovaní uvedomelí sebestační občania, zmýšľajúci globálne 

a trvalo udrţateľne. 

Projekt vyvýšené záhony by mal plynule nadviazať na minuloročný projekt podporený Mestskou 

časťou „Outdoorová klubovňa“, ktorá by bola ďalej vyuţívaná pri stretávaní sa. 

 

Ţiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Ţiadateľ nemá 

voči mestskej časti ţiadne záväzky po lehote splatnosti. 

  

 

Náklady projektu  1 270,00 Eur 

Ţiadosť o dotáciu 1 100,00 Eur 

Odporúčaná výška dotácie  0,00 Eur 

                                                                 

 

3. Dotácia 

 

 

Predkladateľ: Občianske zdruţenie Hospodársky dvor  

Sídlo organizácie: Račianská 130, 831 54 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Kristína Búranová 

Názov projektu: Hipoterapia-terapia s koníkom 

Ţiadosť doručená: 28.02.2019 

Opis projektu: 

 

Poskytnutie zdravotne znevýhodneným deťom bezplatnú špeciálnu terapiu s koňom. 

 

Dotáciu by chcelo Občianske zdruţenie pouţiť na minimálne 100 terapeutických hodín hipoterapie, 

kde by túto terapiu mohli bezplatne podstúpiť choré deti so zdravotným znevýhodnením. Ide hlavne 

o pedagogicko-psychologické jazdenie, ktoré preukázateľne výrazne pomáha na diagnózy, ako sú 

napríklad detská mozgová obrna, Downov syndróm, poruchy autistického spektra, špecifické poruchy 

učenia, poruchy komunikácie, poruchy správania, emočné poruchy... 
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Cvičenie na koni je tou najprirodzenejšou rytmickou stabilizáciou – koník je zdrojom hybných 

impulzov a s dieťaťom na svojom chrbte sa pohybuje spôsobom veľmi podobným ľudskej chôdzi. 

Dieťa sediace na koni, sa musí neustále prispôsobovať kmitaniu konského chrbta, a teda dochádza 

k prenosu pohybu a rytmu. Psychický význam hiporehabilitácie je rovnako nezanedbateľný – v deťoch 

sa posilňuje sebavedomie, získava sa chuť k ďalšiemu cvičeniu a priamy kontakt so ţivým tvorom, 

jeho teplo a energia majú kladný vplyv na emócie dieťaťa.  

 

Ţiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Ţiadateľ nemá 

voči mestskej časti ţiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

Náklady projektu  2 800,00 Eur 

Ţiadosť o dotáciu 1 500,00 Eur 

Odporúčaná výška dotácie  0,00 Eur 

 

 

4. Dotácia 
 

 

Predkladateľ: Klub ţelezničných modelárov Bratislava, o.z.  

Sídlo organizácie: Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Matej Benčík 

Názov projektu: Revitalizácia modelového koľajiska „Bratislavský uzol“ 

Ţiadosť doručená: 27.02.2019 

Opis projektu: 

 
Projekt je zameraný na obnovu modelového koľajiska Klubu ţelezničných modelárov Bratislava, ktoré 
nesie názov "Bratislavský uzol". 

Koľajisko má rozmery cca 10 m x 1,5 m a je vybudované v historickom poštovom vozni, ktorý je 
súčasťou expozície Ţelezničného múzea Slovenskej republiky v Rači. Vzhľadom na to, ţe koľajisko 
bolo vybudované ako viacgeneračné, jeho prevádzka trvá nepretrţite od roku 1989 a v lete roku 2019 
uplynie uţ 30 rokov od jeho slávnostného predstavenia verejnosti. Pri tejto príleţitosti má Klub 
ţelezničných modelárov Bratislava záujem o celkové obnovenie tohto koľajiska. 

Nenávratný finančný príspevok od Mestskej časti Bratislava - Rača poţaduje Klub ţelezničných 
modelárov Bratislava, o.z. (ďalej len „klub“) za účelom nákupu materiálu na dokončenie revitalizácie 
modelu rušňového depa s odstavným koľajiskom, ktoré nadväzuje na pribliţne 9 m dlhý krajinný 
stredový pás. Rušňové depo spolu s krajinným pásom sú jednými z výrazných vizuálnych prvkov 
celého modelového koľajiska. Na celkové dokončenie modeluje potrebných niekoľko metrov 
štvorcových krajinných fólií, niekoľko stoviek kusov stromčekov, porastov, rôznych druhov vegetácie, 
stovky gramov posypov modelovej vegetácie, nalepovacie pásy pre modelové cestné komunikácie, 
desiatky modelových cestných vozidiel, niekoľko modelových koľajových flexibilných pásov, 
niekoľko kusov modelových nehnuteľných stavieb (najmä rodinné domy, mestské bytové domy, 
prípadne menšie obytné stavby vidieckeho charakteru), niekoľko stoviek modelových figúrok, prvky 
drobného mestského mobiliáru, niekoľko litrov modelárskeho lepidla a operatívne tieţ drobné 
modelárske pomôcky a náradie. 

Po poskytnutí dotácie bude mestská časť propagovaná prostredníctvom intemetovej stránky Klubu, 
stránky na Facebook-u, prostredníctvom reklamných pútačov v modelovej veľkosti umiestnených 
priamo na modelovom koľajisku, prostredníctvom loga umiestneného na bočných stenách modelového 
koľajiska a prostredníctvom reklamného pútača umiestneného pri vstupe do vozňa, v ktorom je 
koľajisko umiestnené. 

Modelové koľajisko je verejnosti prístupné niekoľkokrát ročne v bratislavskej Rači a v niekoľkých 

vybraných blízkych lokalitách na západnom Slovensku. Návštevnosť jednodňových, resp. 

dvojdňových podujatí sa pohybuje medzi 300 - 1000 obyvateľmi danej lokality. Klub tieţ v minulosti 

usporiadal pre obyvateľov Rače menšie výstavy v Nemeckom kultúrnom dome, kde okrem malej 



 

 

6 

 

modelovej ţeleznice mohli návštevníci vidieť kovové modely v mierke 1:45, zbierku historických 

rovnošiat a pre najmenších boli pripravené aj tvorivé dielne s vystrihovačkami. 

 

Ţiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Ţiadateľ nemá 

voči mestskej časti ţiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

Náklady projektu  2 000,00 Eur 

Ţiadosť o dotáciu 800,00 Eur 

Odporúčaná výška dotácie  800,00 Eur 

 

 

5. Dotácia 

 

Predkladateľ: Občianske zdruţenie Stará jedáleň  

Sídlo organizácie: Kadnárova 68, 831 51 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Dudlák 

Názov projektu: Projekt = Komunitné centrum Stará jedáleň. 

Ţiadosť doručená: 27.02.2019 

 

Opis projektu: 

 
Stará jedáleň vznikla ako platforma na spojenie ľudí z komunity Krasňan za účelom získania financií 
na rekonštrukciu 10 rokov opustenej budovy bývalej starej jedálne na sídlisku a premeniť ju na 
bezpečné miesto – komunitné a mládeţnícke centrum. Za týmto účelom Občianske zdruţenie Stará 
jedáleň (ďalej len „OZ“)  získalo a realizovalo viaceré projekty podporené z nadácií VELUX, EHP, 
ZSE, VÚB, Pontis, SPP, ČSOB, ESET, HB Reavis ako aj MČ Rača, B SK, Baumit, Dell, ENVIS, 
IKEA, a ďalších a rovnako získalo OZ podporu cez crowdfunding (nielen) obyvateľov komunity v 
Krasňanoch.  
Realizácia projektu: 
a) rekonštrukcia budovy, 
b) prevádzkovanie komunitného centra. 
 
Začiatkom roka 2017 začalo OZ s búracími prácami v interiéri a sčasti aj v exteriéri Starej jedálne.  
Postupne boli vybúravané poškodené omietky, podlahy, časti stropov, výplňové dverné a okenné 
konštrukcie, časti inštalácii elektriny, zdravotechniky a vzduchotechniky. Búracie práce prebiehali 
prakticky počas celého roka 2017 a čiastočne boli robené aj svojpomocne, dobrovoľnícky – tie, ktoré 
nevyţadovali prísne podmienky BOZP alebo neboli fyzicky veľmi náročné. 

Koncom leta a na jeseň v roku 2017 OZ kompletne zrekonštruovalo celú strechu. Tá pozostávala z 
viacerých menších alebo väčších striech a tieţ bolo nutné na nej vykonať najskôr rozsiahle búracie 
práce. Strecha bola kompletne a kvalitne zateplená, bola urobená úplne nová hydroizolácia a nové 
klampiarske prvky. 

Na jar 2018 sa OZ po rekonštrukcii strechy naplno pustilo do rekonštrukcie interiéru. Tieto práce 
spočiatku takisto spočívali ešte v búracích prácach, ktoré boli prípravou pre inštaláciu ostatných 
prvkov a konštrukcií. Vybúralo sa kvôli zmene dispozície aj niekoľko nenosných priečok. 

Koncom mája a v priebehu júna 2018 OZ začalo a zrealizovalo výmenu väčšiny vonkajších okien a 
zasklených stien. Zároveň začalo s murárskymi prácami nových priečok a múrov. 

V priebehu leta 2018 OZ začalo naplno realizovať aj vnútorné rozvody elektriny, vodovodu, 
kanalizácie a vykurovania. Predtým bola ešte hydroizolačné upravená podlaha. 

V priebehu augusta aţ začiatkom októbra 2018 zároveň prebiehali prípravné a finalizačné práce na 
výstavbe novej podlahy – anhydridového poteru s novou tepelnou izoláciou pod ním, ako aj prípojok 
vody a elektriny. 

V najbliţšom období do konca roka 2018 čaká OZ realizácia omietok, časti konštrukcií kazetových a 
plných sádrokartonových stropov, príprava pre konečné povrchové úpravy a ich čiastočná realizácia. 
Budeme kompletizovať prvky elektriny a osvetlenia, zdravotechniky, vykurovania, chladenia a 
vzduchotechniky a realizovať osadenie vnútorných dverí a zasklených stien, sanity a kuchynských 
liniek. 

Na jar 2019 by OZ chcelo práce ukončiť zateplením fasádnych stien a realizáciou jej povrchových 
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úprav vrátane osadenia vonkajších ţalúzií, skultivovaním exteriérových plôch a sedení pri objekte ako 
aj časti sadových úprav. Následne je naplánované pokračovať revitalizáciou exteriéru – zelenej časti, 
dvora, vybudovanie vonkajšej rampy pre imobilných.  

Ďalej OZ čaká zariaďovanie interiéru, čistenie a najmä programová príprava, s ktorou uţ OZ začalo. 
Starú jedáleň plánuje OZ veľkolepo otvoriť najneskôr v septembri 2019. 

Ţiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Ţiadateľ nemá 

voči mestskej časti ţiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

Náklady projektu  342 000,00 Eur 

Ţiadosť o dotáciu 12 000,00 Eur 

Odporúčaná výška dotácie 2200,00 Eur 

 

 

6. Dotácia 

 

Predkladateľ: Krasňanko o.z.  

Sídlo organizácie: Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Marta Štefánková 

Názov projektu: Učíme deti starať sa o prostredie 

Ţiadosť doručená:                  28.02.2019 

 

Opis projektu: 

 

Občianske zdruţenie Krasňanko (ďalej len „OZ“) vzniklo z potreby rodičov, ktorým chýbalo v Rači 

predškolské zariadenie preferujúce individuálny a rešpektujúci prístup k deťom a alternatívny spôsob 

práce s deťmi, tzv. Montessori pedagogika. 

OZ funguje v prenajatom rodinnom dome v Rači na Hruškovej ulici. Cieľom práce je poskytnúť 

deťom v predškolskom veku moţnosť spoznávať svet v celistvosti a súvislostiach, rozvíjať sa po 

duševnej aj telesnej stránke. Dieťa sa učí slobode rozhodovania a výberu. Má podporu v rozvíjaní 

sebaúcty – dieťa si má vytvoriť pozitívny sebaobraz a spoznať svoje silné stránky, čo mu napokon 

pomôţe pri hľadaní svojho miesta v spoločnosti. Dieťa s pomocou OZ rozvíja svoj potenciál jeho 

vlastnými silami, pričom sa rešpektuje jeho vývinová zrelosť a individualita. A v neposlednom rade sa 

kladie dôraz na rozvoj sebadisciplíny – dieťa sa učí ovládať svoje správanie, učí sa rešpektovať 

pravidlá. 

Projekt bude rozšírením a pokračovaním kaţdodennej práce OZ s deťmi. V minulom roku sa OZ 

podarilo vybudovať v záhrade jednoduchý vyvýšený záhon, s deťmi na ňom pestovalo zeleninu a 

okrasné rastlinky. Na konci vegetačného obdobia úrodu pozbieralo a spracovalo. V tomto roku by 

chcelo OZ ďalej pokračovať. Mimo to plánujú vybudovať v záhrade malú dielňu pre ručné práce s 

dreveným pracovným stolom (ponkom). Pre tento ponk plánuje OZ postaviť záhradný domček, ktorý 

bude slúţiť zároveň ako dielnička a ako domček pre záhradné náradie. Z úrody a výrobkov sa potom 

zorganizuje malá trţnica pre rodičov a známych, čo má prispieť k trénovaniu finančnej gramotnosti. 

Súčasťou Montessori systému je aj starostlivosť o svoje okolie vrátane starostlivosti o rastliny. V 

minulom roku bol vybudovaný v záhrade centra vyvýšený záhon, v ktorom OZ začalo s deťmi 

intenzívne pestovať. OZ plánuje v tomto roku záhon rozšíriť o bylinkovú špirálu, menšie záhony popri 

plote, nasadiť nové rastliny do veľkých črepníkov, starať sa o zasadené ovocné stromy. Na jar bude  

potrebné doplniť zeminu, nakúpiť semienka, predpestovať alebo nakúpiť sadeničky, doplniť záhradné 

náradie. Momentálne sa v centre nachádza malý plastový kompostér, ktorý je preplnený a rozpadáva 

sa, v ktorom by chcelo OZ vybudovať z drevených dosiek objemnejšie kompostovisko. V priebehu 

vegetačného obdobia potom OZ rastliny polieva, pretrháva, vytrháva burinu, zbiera škodcov. 

Z pozbieranej úrody vyrábajú sirupy, dţemy, nátierky, pečú koláčiky apod. 

Ďalej v centre plánujú likvidáciu starej rozpadávajúcej sa maringotky, v ktorej momentálne skladujú 

záhradné náradie a hračky do exteriéru – trampolínu, odráţadlá atď. Na jej mieste vybudujú 

jednoduchý drevený domček, ktorý bude plniť dve funkcie, a to sklad vecí a uloţením pracovného stola 
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zároveň vznikne dielňa pre prácu s drevom prispôsobená deťom. 

Deti si zaţijú na vlastnej koţi, ako funguje príroda a ako sa majú o ňu starať. Dozvedia sa veľa 

informácií o rastlinách, uvidia cyklus rastu rastlín od semienka po plod a zistia, akú hodnotu má jedlo. 

Svoju námahu potom zúročia, podelia sa s ostatnými o plody svojho snaţenia. V dielni si deti 

vyskúšajú prácu s jedinečným základným materiálom – drevom.  

Ţiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Ţiadateľ nemá 

voči mestskej časti ţiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

Náklady projektu  2 000,00 Eur 

Ţiadosť o dotáciu 600,00 Eur 

Odporúčaná výška dotácie  0,00 Eur 

 

 

7. Dotácia 

 

 

Predkladateľ: Občianske zdruţenie Rinzle 

Sídlo organizácie: Kadnárova 93, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Juraj Veselský  

Názov projektu: Budovanie komunitnej relax záhrady – 2. etapa – výsadba stromov 

a zavlaţovanie 

Ţiadosť doručená:                  28.02.2019 

 

Opis projektu: 

Občianske zdruţenie Rinzle (ďalej len „OZ“) vzniklo z iniciatívy obyvateľov MČ Rača v obytnej zóne 

Kadnárova  91 – 99.  

Cieľom OZ je pomáhať obyvateľom rozvíjať a skrášľovať okolie bytových domov členov OZ, taktieţ 

podporovať a rozvíjať aktivity tak, aby členovia OZ mohli plnohodnotne hospodáriť a zveľaďovať 

okolie bytových domov budovaním detského ihriska, parku, oddychových zón a v neposlednom rade 

výsadbou zelene. 

OZ podporuje organizovanie komunitných stretnutí, športových a pohybových aktivít pre všetky 

vekové kategórie s dôrazom na aktívne, komunitné a pro-socíálne trávenie voľného času. 
 
Projekt komunitnej relax záhrady Kadnárova 91 – 99 je projektom komunitnej občianskej iniciatívy, v 
ktorej sa spojili vlastníci bytov z bytových domov Kadnárova 91 – 99. Títo z vlastných zdrojov kúpili 
pozemok o výmere 1701 m2 s cieľom zabezpečiť vo svojej zóne bývania priestor pre aktívny oddych, 
relax a zdravú zeleň, ktorá im medzi bytovými domami chýba. 
 
Predmetom záujmu tejto občianskej iniciatívy je vybudovanie komunitnej relaxačnej záhrady, ktorá 
bude slúţiť obyvateľom uvedenej oblasti na aktívny oddych a relaxáciu. Záhrada by mala obsahovať 
niekoľko záhradných zón ako napr. boxy na komunitné pestovanie, líniová zeleň zloţená z kríkov 
jedlých plodín, vysoká zeleň, detské ihrisko, streetworkoutové ihrisko a relax zóna. 
Komunitná relax záhrada bude miesto, kde sa budú stretávať malí a veľkí obyvatelia z tejto oblasti a 
stane sa tak centrom ich prosociálneho, komunitného a aktívneho trávenia voľného času. 

Účelom poskytnutej dotácie zo strany MČ Rača bude podpora komunitného spolunaţívania s cieľom 
zlepšiť kvalitu obytnej zóny výsadbou a údrţbou zelene, stromov, kvetov a kríkov. 

Na základe poskytnutej dotácie zo strany MČ Rača sa OZ Rinzle zaviaţe propagovať túto formu 
podpory. 
 
Ţiadateľovi nebola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Ţiadateľ nemá 

voči mestskej časti ţiadne záväzky po lehote splatnosti. 
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Náklady projektu  15 174,00 Eur 

Ţiadosť o dotáciu 2 000,00 Eur 

Odporúčaná výška dotácie  0,00 Eur 

 

 

8. Dotácia 

 

 

 

Predkladateľ: Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej 

republike, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie: Alstrova 153, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: PhDr. Iveta Mišová 

Názov projektu: BIVIO – rekonštrukcia záhrady a detského ihriska 

Ţiadosť doručená:                 28.02.2019 

 

 

Opis projektu: 

Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ďalej len“ OZ“) je 

stabilnou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Aktivity v prospech ľudí s mentálnym 

postihnutím realizuje uţ viac ako 38 rokov. Úspešne zrealizovali stovky projektov, ktoré pomohli 

ľuďom s mentálnym postihnutím na celom Slovensku. Aj vďaka OZ môţu ľudia s mentálnym 

postihnutím chodiť do školy, vzdelávať sa, môţu mať svoj občiansky preukaz. 

OZ neustále monitoruje problémy a potreby ľudí s mentálnym postihnutím a snaţí sa na nich reagovať 

tak, aby zvyšovalo kvalitu ţivota ich cieľovej skupiny. 

OZ vydáva časopisy a odborné publikácie, realizuje vzdelávacie aktivity pre ľudí s mentálnym 

postihnutím aj pre odborníkov, poskytuje sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. Aktívne 

ovplyvňuje legislatívu a tvorbu zákonov tak, aby boli prijímané v súlade so záujmami a potrebami ľudí 

s mentálnym postihnutím. 

Snahou OZ je, aby ľudia s mentálnym postihnutím ţili ţivot čím viacej podobný ľuďom bez 

postihnutia.  

Ak chceme, aby ľudia s mentálnym postihnutím ţili plnohodnotný ţivot, dôleţitou oblasťou, na ktorú 

sa treba zamerať je aj ich pracovné uplatnenie. 

Predmetom projektu je zveľadenie vonkajších priestorov centra BIVIO, v ktorom OZ pôsobí. Ide 

o verejne prístupnú záhradu, ktorá sa nachádza priamo v objekte centra na Alstrovej ulici č. 153. 

Zámerom je, aby bola záhrada ţivým komunitným miestom určeným predovšetkým pre obyvateľov 

a návštevníkov MČ Rača. 

V rámci zveľadenia záhrady plánuje OZ finalizovať uţ započatú rekonštrukciu, ktorú uskutočnilo 
počas hlavnej rekonštrukcie objektu. Záhrada je plánovaná ako funkčný celok, ktorý poskytne priestor 
na relaxáciu a oddych nielen pre návštevníkov centra BIVIO, ale aj pre všetkých obyvateľov Rače a 
jej návštevníkov. 
Napriek tomu, ţe záhrada je na súkromnom pozemku, zámerom OZ je ponechať ju plne prístupnú pre 
kohokoľvek. O tomto zámere určite svedčí to, ţe OZ odstránilo všetky ploty, ktoré obmedzovali vstup 
na tento pozemok a plánuje ju vybaviť hracími prvkami určenými pre deti, lavičkami, ktoré umoţnia 
oddýchnuť si v tichom a udrţiavanom prostredí a mobilnými lavicami a stolmi pre účastníkov 
komunitných podujatí. 

Predkladaný projekt má viacero potenciálnych benefitov pre obyvateľov Rače a samotnú mestkú časť. 
V prvom rade, poskytne verejne dostupný udrţiavaný priestor, na ktorom bude umiestnené detské 
ihrisko (herné zostavy a pieskovisko). Samotný priestor záhrady je situovaný v dvorovej časti, ktorá je 
izolovaná od ulice a automobilov, čím poskytuje priestor pre bezpečný pohyb návštevníkov záhrady. 
Okrem hracích prvkov budú v záhrade osadené aj lavičky, ktoré vytvoria oddychové zóny v záhrade, 
určené nielen pre rodičov hrajúcich sa detí, ale aj pre iných návštevníkov záhrady. 
Predmetom projektu je aj zakúpenie mobilných stolov a stoličiek, ktoré budú slúţiť pre účastníkov 
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komunitných akcií (divadielka, besedy, komorné koncerty,...) 
Výsadba zelene je koncipovaná s ohľadom na jej očakávaných návštevníkov. Boli vysadené nielen 
stomy, ktoré po niekoľkých rokoch poskytnú príjemný tieň, ale aj mnoţstvo úţitkových rastlín 
(ríbezle, černice, muchovník, bylinky,...), ktoré zase poskytnú najmä deťom moţnosť ochutnať ovocie 
priamo zo stromu. 
OZ sa v rámci svojej činnosti snaţí byť aktívnym prvkom na podporu ţivota miestnej komunity. 
Okrem toho, ţe uţ teraz je záhrada otvorená všetkým Račanom, v priestoroch bezplatne realizoval 
svoju ustanovujúcu schôdzu Račiansky muzeálny spolok a Oz aktívne spolupracuje aj s Račianskym 
vinohradníckym spolkom pri realizácii podujatí zameraných na podporu vinárstva a vinohradníctva na 
území mestskej časti Rača. 
Aj vďaka upravenej záhrade bude môcť OZ v budúcnosti realizovať viacero podujatí komunitného 

charakteru (zábavné podujatia pre deti a rodičov, komorné koncerty, diskusie,...). 

Ţiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Ţiadateľ nemá 

voči mestskej časti ţiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 
Náklady projektu  9 019,00 Eur 

Ţiadosť o dotáciu  6 819,00 Eur 

Odporúčaná výška dotácie            1400,00 Eur 

 

 

9. Dotácia 

 

 

Predkladateľ: LANDIER, spol. s.r.o. 

Sídlo organizácie: Pekná cesta 9/11, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. 

Názov projektu: Výsadba kríkov a kvetov a zlepšenie kvality verejnej zelene vo 

verejnom priestore v okolí domu Pekná cesta 9/11, Bratislava. 

Ţiadosť doručená:                 28.02.2019 

 

Opis projektu: 

Vo verejnom priestore v okolí bytového domu Pekná cesta 9/11 Bratislava je verejná zeleň, ktorá je 

vyuţívaná pre prechádzky a oddych nielen obyvateľov bytového domu Pekná cesta 9/11 ale aj 

obyvateľov domov Pekná cesta 3/5 a Kadnárová 2/4. 

Z vlastnej iniciatívy obyvateľov domu Pekná cesta 9/11 vznikali po minulé roky vo verejnom priestore 

oázy kultivovanej zelene. Na rozhraní chodníka a trávnika je situovaná skalka, ktorá vznikla na mieste 

autami ujazdenej zeme. Keďţe po chodníku popred dom často chodia deti, vysadili obyvatelia dve 

malé záhradky, kde boli vysadené slnečnice a tekvice. Na juhovýchodnej strane domu je svojpomocne 

zriadená malá záhradka, tzv. „kukátko“, kde sú pre deti umiestené sošky zvierat a nádoby s vodou, kde 

prilietajú vtáci. Obyvatelia domu Pekná cesta 9/11 svojpomocne zriadili aj kompostovacie nádoby. 

Kvety, kríky a ďalšiu zeleň nakupujú a vysádzajú obyvatelia domu Pekná cesta 9/11 svojpomocne a z 

vlastných zdrojov. Kaţdoročne z fondu údrţby a opráv je to pribliţne 600 € na nákup sadeníc a 

humusovej zeminy, prípadne opotrebovaného nástroja (záhradkárske noţnice, hadice). Betónový 

kvetináč stál vlastníkov 300 €. Naviac obyvatelia domu financujú aj polievanie kríkov a kvetov a tieţ 

údrţbu čistoty v okolí kontajnerového stanovišťa a na chodníku, ktorý je verejným priestranstvom, čo 

ročne je preukázateľne vynaloţených pribliţne ďalších 1500 €. 

Predmetom projektu je omladenie stromov a kríkov a doplnenie novou výsadbou kríky a kvety vo 

verejnom priestore v okolí domu Pekná cesta 9/11, Bratislava.  

V prvej etape je potrebné zlikvidovať uschnuté konáre stromov a kríkov. Tieţ je potrebné zabezpečiť 

profesionálnu obhliadku stromov v okolí domu. Obyvatelia domu Pekná cesta 9/11 boli svedkami 

toho, ako za bieleho dňa padá strom, ktorý bol na prvý pohľad zdravý a aţ po spadnutí sa ukázali 

odhnité korene. Vykonanie obhliadky a prvotné ošetrenie stromov (breza, javor) a kríkov (zlatovka, 

orgován) očakávajú obyvatelia domu Pekná cesta 9/11 od MÚ Rača. 
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V druhej etape majú byť svojpomocne vytypované, nakúpené a zasadené nové kríky a kvety ako aj 

zeleň, ktorá bude okrasná a zároveň úţitková. V prípade potreby profesionálneho zásahu tento bude 

objednáný. 

Tretia etapa projektuje údrţba novo vysadenej zelene. 

 

Ţiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Ţiadateľ nemá 

voči mestskej časti ţiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

Náklady projektu  3 200,00 Eur 

Ţiadosť o dotáciu  1 700,00 Eur 

Odporúčaná výška dotácie               800,00 Eur 

 

 

10.  Dotácia 

 

 

 

Predkladateľ: Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača 

Sídlo organizácie: Detvianska 12, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Mgr. Werner Krampl – predseda DHZ Bratislava-Rača 

 Mgr. Bc. Daniela Olenočinová  – veliteľ - podpredseda DHZ 

Bratislava-Rača 

Názov projektu: Nákup hasičskej výzbroje, výstroje a techniky 

Ţiadosť doručená:                  28.02.2019 

 

Opis projektu: 

Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len“DHZ“) je obnovujúcim sa dobrovoľným hasičským zborom 

ktorý v súčasnosti nedisponuje potrebnou hasičskou technikou. Výbava členov zboru hasičskou 

výzbrojou a hasičským výstrojom je taktieţ v súčasnosti v priebehu riešenia a he zabezpečovaná 

členmi zboru na vlastné prostriedkami. Cieľom projektu je nákup hasičskej výzbroje, výstroje 

a techniky, ako podpora rozvoja hasičských spôsobilostí, ktoré budú môcť následne vyuţiť členovia 

DHZ v prospech obyvateľov MČ Bratislava-Rača pri likvidácií poţiaru alebo odstraňovaní 

následkov ţivelných udalostí. Z doterajšej činnosti v prospech MČ je moţné za uplynulé obdobie 

uviesť predovšetkým poskytovanie asistenčných sluţieb počas kultúrnych a športových udalostí 

v MČ (vinobranie 2018, Račiansky kros 2019 – zima) a odstraňovanie snehu v zimnom období 

(január 2019).  

 

Ţiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Ţiadateľ nemá 

voči mestskej časti ţiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

Náklady projektu  1 500,00 Eur 

Ţiadosť o dotáciu  1  350,00 Eur 

Odporúčaná výška dotácie          1 000,00 Eur 
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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 a v znení VZN č. 5/2018 – oblasť ţivotné prostredie 
 

 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť poskytnutie 

dotácie nasledovne: 

p.č.  Ţiadateľ  Poţadovaná 

výška dotácie (€)  

Odporúčaná výška dotácie 

Komisiou finančnou a 

majetkovou (€)  

1  Zdruţenie na pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím v SR, 

o.z.  

6 819,00  1 400,00  

2  Občianske zdruţenie Rinzle  2 000,00  0,00  

3  LANDIER, spol. s.r.o.  1 700,00  800,00  

4  Krasňanko o.z.  600,00  0,00  

5  Dobrovoľný hasičský zbor  1 350,00  1 000,00  

6  Občianske zdruţenie Stará 

jedáleň  

12 000,00  2 200,00  

7  Občianske zdruţenie 

Hospodársky dvor  

1 500,00  0,00  

8  Klub ţelezničných modelárov 

Bratislava, o.z.  

800,00  800,00  

9  TALK ADVERTISING, s.r.o.  2 320,00  1 300,00  

10  Mgr. Anna Uhrinová, fyzická 

osoba – podnikateľ  

1 100,00  0,00  

 

A 

  

Komisia školská, kultúrna, športová 

a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva 

 
 
    

Komisia  ţivotného prostredia 

výstavby, územného plánu a 

dopravy 

Komisia ţivotného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ 

Bratislava – Rača schváliť poskytnutie dotácie pre: 

a) Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, občianske 

zdruţenie výške 1 400,00 EUR 

b) LANDIER, spol. s r.o. vo výške 800,00 EUR 

c) Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača vo výške 1 000,00 EUR 

d) Občianske zdruţenie Stará Jedáleň vo výške 2 200,00 EUR 

e) Klub ţelezničných modelárov Bratislava, o.z. vo výške 800,00 EUR 

f) TALK ADVERTISING s.r.o. vo výške 1 300,00 EUR A   

Komisia sociálna a  bytová  
   

  

 


