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Návrh uznesenia

Komisia finančná a majetková

odporúča MZ MC Braislava-Rača

schváliť dotáciu pre:
OZ Račiansky spolok
Vlastníci BD Kadnárova 30,32,34 v zastúpení správcom Meopta, správa a údržba budov s.r.o.
Robert Hammer – Hospodársky dvor
Puky s.r.o.
Stará jedáleň
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1. Dôvodová správa
Dotácie za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu
životného 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“).
Pre rok 2019 sú v rozpočte Program 11 – Prostredie pre život schválené finančné prostriedky na
podporu komunitného života vo výške 10 000,- Eur.
Podľa §4 bodu 4 VZN pri posudzovaní žiadostí doručených jednému žiadateľovi v jednom
rozpočtovom roku maximálna výška dotácie nesmie prekročiť 30% z celkovej čiastky vyčlenenej na
dotácie t.j. 3 000,- Eur.
Podľa §4 bodu 3 VZN pri posudzovaní žiadostí doručených do 30.6.2019 je možné prerozdeliť
maximálne jednu štvrtinu vyčlenených finančných prostriedkov. Na prerozdelenie je teda k dispozícii
2 500,- Eur.
V termíne do 28.2.2019 bolo na oddelenie životného prostredia a dopravy doručených 9 žiadostí
v celkovej výške 6 055,23- Eur.
2. Materiál
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

Stará jedáleň
Kadnárova 68, 83151 Bratislava
Miroslav Dudlák
Zelený dvor bez plota
1.7.2019

Opis projektu:
Cieľom projektu je upraviť dvor, ktorý je súčasťou Starej jedálne – nového mládežnícko-komunitného
centra. V rámci aktivít vznikne zelený a otvorený verejný priestor, kde si ľudia môžu prísť posedieť,
oddýchnuť, stretnúť susedov a tráviť voľný čas. Organizácia tiež plánuje organizovať komunitné
podujatia, koncerty, diskusie, susedské opekačky a podobne.
Dotáciu chce združenie využiť na úpravu dvora, ktorá bude spočívať v doplnení zelene vo forme
okrasných rastlín a pár stromov. Cieľom je tiež inštalovať lavičky, pódium a podobne pričom chcú
autori projektu upraviť aj plot s cieľom otvoriť tento dnes oplotený dvor.
Žiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Žiadateľ nemá
voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu
Odporúčaná výška dotácie
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

5500,00 Eur
2500,00 Eur
,00 Eur
Robert Hammer – Hospodársky dvor
Kadnárova 36, 831 53 Bratislava
Robert Hammer
Cvičák pro pejsky
26.06.2019

Opis projektu:
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Cieľom projektu je vytvoriť cvičný priestor pre miestnych psov. Priestor budú využívať majitelia psov
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia s tým, že psy bude mať na starosti chovateľ. Ten bude zároveň učiť
majiteľov ako zaobchádzať so svojim psom a ako ho vychovávať. Súčasťou výcviku bude cvičenie
povelov či beh cez prekážky.
Finančné zdroje z projektu by mali byť využité na výstavbu oplotenia, prekážok a ďalšieho
spotrebného materiálu potrebného na vybudovanie priestoru.
Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu
Odporúčaná výška dotácie
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

1000,00 Eur
500,00 Eur
,00 Eur
Puky s.r.o.
Žilinská 16, 811 05 Bratislava
Marcela Badinská
Zrenovovanie a skrášlenie ihriska a parku
1.07.2019

Opis projektu:
Cieľom projektu je renovácia detského ihriska na Plickovej ulici. Po pridelení dotácie by skupina
rodičov z okolia parku a ihriska pracovala na revitalizácií ihriska počas mesiacov august-október. Na
prázdnu asfaltovú plochu by tiež vytvorili kreatívne prostredie na hranie – rôzne cestičky, podklad na
pohybové hry, bludisko a podobne.
Financie chcú použiť na nákup farieb, pomôcok na maľovanie a súčasťou projektu je aj revitalizácia
zelene v okolí detského ihriska vo forme dosadenia okrasných rastlín.
Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu
Odporúčaná výška dotácie
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

500,00 Eur
500,00 Eur
,00 Eur
Robert Hammer – Hospodársky dvor
Kadnárova 36, 831 53 Bratislava
Robert Hammer
Technické dielne
26.06.2019

Opis projektu:
Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre realizáciu tvorivých dielní. Finančné prostriedky budú
použité na nákup pracovných stolov a základného náradia ako šraubováky, kladivá, rôzneho
elektrického náradia a spotrebného materiálu.
Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu
Odporúčaná výška dotácie

5000,00 Eur
1800,00 Eur
,00 Eur
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Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

Vlastníci BD Kadnárova 30, 32, 34, zastúpení správcom Meopta,
správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, 831 51 Bratislava
Mariana Petrovičová
Doplnenie zelene v okolí bytového domu Kadnárova 30, 32, 34
24.06.2019

Opis projektu:
Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu verejnej zelene v okolí bytového domu na Kadnárovej ulici.
Obyvatelia zakúpia nové sadenice živého plota, ktorými scelia existujúci živý plot. Zároveň dokúpia
stromy, ktoré znížia denné teploty v okolí bytových domov.
Finančné prostriedky budú použité na nákup kríkov, stromov, hnojiva a záhradného substrátu.
Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu
Odporúčaná výška dotácie
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

330,00 Eur
330,00 Eur
,00 Eur
OZ Račiansky spolok
Alstrova 35, 831 06 Bratislava
Matúš Burian
Zriadenie komunitného kompostoviska na ulici Jozefa Hagaru
2.07.2019

Opis projektu:
Cieľom projektu je vybudovanie komunitného kompostoviska na ulici Jozefa Hagaru. Jeho zriadením
chcú miestni obyvatelia prispieť k znižovaniu množstva odpadu, ktoré je vyhadzované do zberných
nádob a končí tak v bratislavskej spaľovni. Vyprodukovaný kompost chcú obyvatelia následne
využívať na hnojenie predzáhradok a stromov v okolí bytového domu.
Finančné prostriedky budú použité na nákup troch kompostovacích nádob, ktoré budú osadené na
voľnom teréne s tým, že na dne bude privarené štvorhranné pletivo. Samotné pletivo i kompostéry
budú o teréne zachytené kovovými sponami. Každá nádoba bude zároveň označená štítkami
s pokynmi ako správne v nádobách kompostovať.
Žiadateľ nemá voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Náklady projektu
Žiadosť o dotáciu
Odporúčaná výška dotácie
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Žiadosť doručená:

425,23 Eur
425,23 Eur
,00 Eur
Raná starostlivosť, n.o.
Tbiliská 6, 831 06 Bratislava
Mgr. Zuzana Krchňavá
Drobné stavebné úpravy a zariadenie nových priestorov Centra
včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným
znevýhodnením II.
01.07.2019

5

Opis projektu:
Nezisková organizácia Raná starostlivosť poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie. V máji 2017
otvorili vôbec prvé Centrum včasnej intervencie na Slovensku v budove zdravotného strediska
Tbiliská 6, ktoré je špecializované na zrakové a viacnásobné znevýhodnenie detí raného veku - od
narodenia do 7 rokov. Nakoľko Bratislavský samosprávny kraj registroval ambulantnú formu
poskytovania včasnej intervencie, vykonávajú posúdenie zrakových funkcií a zrakových stimulácií, ale
aj iných odborných činností, priamo v priestoroch Centra. Momentálne majú 9 pracovníkov a od
septembra plánujú prijať desiateho.
V r. 2017, keď sa presídlili do nových priestorov zdravotného strediska, mali v evidencii okolo 30
rodín. Aktuálne sprevádzajú cca. 70 rodín. Sídlia v priestoroch Zdravotného strediska Tbiliská 6, ktoré
majú v dlhodobom nájme od mestskej časti Bratislava-Rača za symbolickú cenu 1 EUR/m2/rok. Ide
o priestory o výmere 76,02 m2, ktoré sú funkčne členené na vstupnú kanceláriu/recepciu, malú
priechodnú kuchynku, špeciálne upravenú zrakovú miestnosť a herňu/spoločenskú miestnosť.
V herni/spoločenskej miestnosti organizujú klubové stretnutia pre rodiny, ktoré v minulosti podporila
dotáciou aj MČ. Súčasťou Centra je špeciálne upravená bezpodnetná miestnosť, v ktorej zrakové
terapeutky poskytujú rodičom s deťmi individuálne konzultácie a posudzujú zrakové funkcie detí.
Aktuálne, od 19.7., majú v nájme aj miestnosť č. 214 o výmere 19,70 m2, za účelom zriadenia
kancelárie/terapeutickej miestnosti, v rámci rozšírenia priestorov Centra, kde by mohli niektorí
pracovníci vykonávať administratívnu prácu, zatiaľ čo v ďalších priestoroch poskytujú iní kolegovia
služby rodinám. Tento priestor má slúžiť aj pre terapeutickú prácu – napr. psychoterapia, alebo metóda
tzv. Videotréningu interakcií, ktorej nosná časť (rozhovor s rodičom) sa vykonáva v Centre a vyžaduje
intimitu a pokoj.
Miestnosť č. 214 je potrebné funkčne rozdeliť na zádverie s kancelárskym kútikom a terapeutickú
časť, ktorá sa bude nachádzať bližšie k oknu. Momentálne je nezariadená, je v nej inštalovaná iba
staršia laminátová podlaha a staršie umývadlo s vodovodnou batériou. Miestnosť je potrebné upraviť
drobnými stavebnými prácami – doplniť potrebnú elektroinštaláciu, vymeniť staré umývadlo za nové
s drezovou skrinkou, vymaľovať steny, položiť novú podlahu. Následne zariadiť novým nábytkom
a doplnkami – interiérové dvere tlmiace zvuk, kancelársky kútik, drezová skrinka s umývadlom
a vodovodnou batériou, skriňa, deliaca stena/knižnica, stolík, malá pohovka s kreslami a policové
skrinky, okenné závesy a kusový koberec. Terapeutickú miestnosť budú využívať každodenne.
Dotáciu využijú na podporu všeobecne prospešných služieb v oblasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti a sociálnej služby včasná intervencia.
Časový harmonogram účelu použitia dotácie:
Júl – august – nákup zariadenia do novej kancelárie/terapeutickej miestnosti
August – september – stavebné úpravy miestnosti, rekonštrukcia a zariaďovanie nábytkom
a doplnkami
Október – záverečná správa a vyúčtovanie dotácie; správa o zrealizovaných aktivitách z dotácie MČ
na webstránke a Facebooku Ranej starostlivosti.
Žiadateľovi bola v minulosti poskytnutá dotácia od Mestskej časti Bratislava-Rača. Žiadateľ nemá
voči mestskej časti žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Celkové náklady projektu
Žiadosť o dotáciu
Odporúčaná výška dotácie

5 000,00 Eur
4 000,00 Eur
........,00 Eur
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Názov žiadateľa a výška odporúčaných dotácií po prerokovaní na Komisii ŽPVUPaD dňa 28.08.2019:
názov

Predmet žiadosti

Stará Jedáleň

Zelený dvor bez 2 500,00 Eur
plota

Robert Hammer – Cvičák pro pejsky
Hospodársky dvor

Požadovaná
suma

500,00 Eur

Odporúčaná
suma
500,00 Eur
350,00 Eur

Robert Hammer – Technické dielne
1 800,00 Eur
Hospodársky dvor
Zrenovovanie
Puky s.r.o.
500,00 Eur
a skrášlenie ihriska
a parku

350,00 Eur

Vlastníci
BD
Kadnárova 30, 32,
34,
zastúpení
správcom Meopta,
správa
a údržba
bytov s.r.o.

Doplnenie zelene v 330,00 Eur
okolí
bytového
domu Kadnárova
30, 32, 34

200,00 Eur

OZ
Račiansky Zriadenie
425,23 Eur
spolok
komunitného
kompostoviska na
ulici Jozefa Hagaru

300,00 Eur

Raná starostlivosť Drobné stavebné 4000 Eur
n.o.
úpravy
a
zariadenie nových
priestorov Centra
včasnej
intervencie
pre
rodiny s deťmi so
zrakovým
a
viacnásobným
znevýhodn
ením II.

400,00 Eur
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400,00 Eur

Schválená suma

