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Materiál na rokovanie Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava-Rača dňa 10.09.2019

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

„Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017
a VZN č.5/2018 – oblasť školstvo“.
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Predkladateľ :
Mgr. Monika Burdová, v. r.
prednostka
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Návrh uznesenia

1.

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
odporúča
MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre:
1) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške
180,00 €
na projekt Jazýček Šikovníček,
2) Krasňanko o.z.vo výške 100,00 € na projekt Vzdelávanie na celý ţivot
3) SRRZ-RZ pri Materskej škole Barónka 17, 831 06 Bratislava vo výške
1.200,00 € na projekt videovrátnik na 2 vchody,

2. Dôvodová správa
2

V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2019 v oblasti školstvo určená suma 5.000 €,
z toho bolo moţné v prvom termíne rozdeliť 75% z celkovej sumy, t.j. 3.750 €.
Maximálna výška dotácie poskytnutá jednému ţiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie
prekročiť 30% z celkovej čiastky vyčlenenej dotácie v rozpočtovom roku na príslušný rok
t.j. 1.500 €.
V 1. kole bolo rozdelených na dotácie ţiadateľov spolu 2840,00 €.
V 2. kole je moţné rozdeliť zostatok, t. j. 2.160,00 €.
Ţiadatelia o dotáciu boli overovaní v obchodnom registri prostredníctvom aplikácie oversi.gov.sk.
Finančné prostriedky sú zahrnuté v rozpočte MČ Bratislava - Rača na rok 2019 vo výške
2.840,00 € (zostatok v 2. kole z narozpočtovaných 5.000,00 € na rok 2019).
Kód zdroja: 41, funkčná klasifikácia: 0111, ekonomická klasifikácia : 642002, akcia : 0901.

3.Materiál
Mestská rasť Bratislava-Rača a prijala nasledovné ţiadosti o dotáciu:

1. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum prijatia ţiadosti:

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava
PaedDr. Jana Lednická
Jazýček Šikovníček
11. 06. 2019

Popis realizácie projektu:
Projekt je určený na vybavenie pracoviska logopédie a nadväzuje na depistáţe realizované
v materských školách v MČ Bratislava-Rača, zamerané na logopedické korekcie detí.
V záujme kvalitnej logopedickej starostlivosti je zakúpenie špeciálne logopedické otočné
zrkadlo. Pre logopéda je tieţ potrebné zabezpečiť obrázkové materiály, pracovné listy a hry,
ktoré mu umoţňujú realizovať logopedické korekcie hravým a pútavým spôsobom.
Časový harmonogram projektu: nákup pomôcok august 2019, práca s pomôckami počas
roka v CPPPaP, Bratislava, Vajnorská 98/D
Rozpočet projektu:
a) Celkový rozpočet projektu:
b) Poţadovaná výška dotácie:
c) Odporúčaná výška dotácie:

289,80 €
180,- €
180,- €

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:

2018

2. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:

Mgr. Vladimíra Vrbatovičová
Plickova 11, 831 06 Bratislava
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400,- €

Štatutárny zástupca:

Mgr. Vladimíra Vrbatovičová

Názov projektu:

Zaloţenie vyučovacieho centra pre deti v Rači

Dátum prijatia ţiadosti:

28.06.2019

Popis realizácie projektu:
V priestoroch Detvianska 10/A chce zaloţiť p. Vrbatovičová doučovacie centrum
v slovenskom jazyku, matematike, cudzích jazykov a venovať sa aj voľnočasovým aktivitám
detí. Peniaze z dotácie by boli na preplatenie zakúpeného interiérového vybavenia (stoly,
koberec, rohoţ, nábytok...) tabuľa, fólie, návrh loga, meranie osvetlenia, plastové písmená,
výkresová dokumentácia.
Časový harmonogram projektu: od januára 2019
Rozpočet projektu:
a) Celkový rozpočet projektu:
b) Poţadovaná výška dotácie:
c) Odporúčaná výška dotácie:

6.518,08 €
6.518,08 €
0,00 €

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača bola ešte neposkytnutá.

3. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

SRRZ-RZ pri Materskej škole
Barónka 17, 831 06 Bratislava
Lucia Reháčková

Názov projektu:

Videovrátnik na 2 vchody

Dátum prijatia ţiadosti:

01.07. 2019

Popis realizácie projektu a pouţitia dotácie:
Inštaláciou videovrátnika chce MŠ zabrániť vstupu neţelaným návštevám a krádeţiam v MŠ
Barónka. Dve triedy umiestnené na poschodí majú vlastný vchod do budovy, kde uţ bol
nainštalovaný videovrátnik, čo umoţňuje učiteľkám kontrolovať kto vchádza do budovy.
Ďalšie 2 triedy majú vlastný vchod a po veľmi dobrých skúsenostiach s videovrátnikom
by chceli zabezpečiť v celej MŠ v prvom rade bezpečnosť pre deti a zabrániť materiálnym
poškodeniam a krádeţiam.
Časový harmonogram projektu:

júl 2019 - október 2019

Rozpočet projektu:
a) Celkový rozpočet projektu:
b) Poţadovaná výška dotácie:
c) Odporúčaná výška dotácie:

1.355,20,-€
1.200,- €
1.200 ,-€

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača v posledných troch rokoch:
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2018

650,- €

2017

1.500,- €

4. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

Krasňanko o.z.
Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava
Marta Štefánková

Názov projektu:

Vzdelávanie na celý ţivot

Dátum prijatia ţiadosti:

01.07. 2019

Popis realizácie projektu:
Finančné prostriedky z dotácie by boli pouţité na zakúpenie stoličiek, papieru flipchart,
kancelársky papier, ceruzky, fixky, laminovacie fólie, odmena pre lektora v rámci
vzdelávacích seminárov pre rodičov a učiteľov na témy rešpektujúcich a efektívnych
výchovných metód.
Časový harmonogram projektu: august - december 2019
Rozpočet projektu:
a) Celkový rozpočet projektu:
b) Poţadovaná výška dotácie:
c) Odporúčaná výška dotácie:

700,- €
330,- €
100,- €

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:
2016
2017
2018

5. Zhrnutie
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850,- €
2.075,- €
1.070,- €

Ţiadateľ

Dátum
podania

Názov projektu /účelu pouţitia
dotácie

Poţadovaná
výška
dotácie

Navrhovaná
výška
dotácie

180,00

1

Centrum pedagogickopsychologického
poradenstva a prevencie

11.6. 2019

Jazýček Šikovníček

180,00

2

Mgr. Vladimíra
Vrbatovičová

28.06.2019

Zaloţenie vyučovacieho
centra pre deti v Rači

6.518,08

3

SRRZ-RZ pri Materskej škole

01.7.2019

Barónka 17, 831 06 Bratislava

4

Krasňanko o.z.

0,00

1.200,00
1.200,00
Barónka
17, 831 06
Bratislava
Videovrátnik na 2 vchody

01.7.2019

Vzdelávanie na celý ţivot

spolu

330,00

100,00

8.228,08

1.480,00

Z pôvodnej sumy 2.160,00 € určených pre 2. kolo dotácií zostalo nepridelených 680,00 €.
Uvedená suma bude vrátená do obecného rozpočtu.
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4. Stanoviská stálych komisií

„Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č.5/2018 – oblasť školstvo“.
Komisia

stanovisko

Komisia školská,
kultúrna,
športová a pre
podporu
podnikania
a vinohradníctva

Odporúča schváliť dotáciu pre:
1) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške 180,00 €
na projekt Jazýček Šikovníček,
2) Krasňanko o.z. vo výške 100,00 € na projekt Vzdelávanie na celý ţivot
3) SRRZ-RZ pri Materskej škole Barónka 17, 831 06 Bratislava vo výške 1.200,00 €
na projekt videovrátnik na 2 vchody

Komisia finančná
a majetková

Odporúča schváliť dotáciu pre:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie vo výške ako
boli schválené na zasadnutí Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania
a vinohradníctva dňa 27.08.2019.

Komisia
ţivotného
prostredia,
výstavby,
územného plánu
a dopravy
Komisia sociálna
a bytová

zapracované zdôvodnenie
A/N

A

A

