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1. Návrh uznesenia  
 

 

Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

             odporúča  

 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schváliť dotácie za oblasť životného prostredia a vinohradníctva pre nasledovné organizácie: 

Žiadateľ Názov projektu/ 
Účel dotácie 

Výška dotácie 
(Eur) 

KOLLÁR vineyards & winery s.r.o. Skvalitnenie práce pri výrobe vín bez histamínu/ 1300 

Račiansky vinohradnícky spolok Medzinárodné súťaže vín – súťaž/ 1000 

Račiansky vinohradnícky spolok Ochrana úrody vo viniciach pred náletmi vtákov/ 1200 

Račiansky vinohradnícky spolok IV. Špacírka po račianskych pivnicách 2020/ 1000 

Račiansky vinohradnícky spolok Otvorené pivnice na sv. Urbana 2020 – zahájenie / 650 

Račiansky vinohradnícky spolok Obnova historickej vínnej pivnice pod Nemeckým 
kultúrnym domom/ 

900 

OZ Račiansky spolok Račiansky vinohradnícky chodník/ 750 

Vlastníci BD Kadnárova 30, 32, 34 
v zastúpení správcom Meopta 

Doplnenie zelene v okolí bytového domu 
Kadnárova 30, 32, 34/ 
- Zakúpenie sadeníc živého plota a stromov. 

500 

OZ Kone Krasňany Záhrada, ktorá učí/ 330 

Vlastníci bytov a NP Cígeľská 14-18 
v zastúpení Bytového družstva 
Bratislava III 

Inštalácia 40 ks. búdok pre netopiere a vtáky/ 0 

Občianske združenie Rinzle Budovanie komunitnej relax záhrady – 2. etapa/  0 

Občianske združenie Stará jedáleň Stará jedáleň a ekológia 4000 

 

  



2. Dôvodová správa 
Mestská časť Bratislava – Rača každoročne poskytuje dotácie na podporu rozvoja životného 

prostredia a v roku 2020 aj na podporu vinohradníctva či už právnických osobám, alebo 

fyzickým osobám – podnikateľom. V roku 2020 je na túto oblasť schválená suma 20 000 eur, 

alebo 10 000 eur na podporu rozvoja životného prostredia a 10 000 eur na podporu 

vinohradníctva. V rámci jarného kola poskytovania dotácií môže byť pridelená suma 

maximálne do výšky 75% na túto oblasť alokovanej sumy. 

Z dôvodu prijímania úsporných opatrení (pandémia) na strane výdavkov (predpokladané 

zníženie bežných príjmov hlavne z podielových daní), navrhuje mestská časť zníženie sumy 

pridelených dotácií o 3.370 Eur oproti odporúčanej výške stálou komisiou. 

 

Za oblasť životného prostredia prijala MČ nasledovné žiadosti o dotáciu: 
P. 

č. 

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

výška dotácie 

(Eur) 

Výška 

dotácie 

odporúčaná 

komisiou 

(Eur) 

Výška 

dotácie 

odporúčaná 

mestskou 

časťou (Eur) 

1. KOLLÁR vineyards & 

winery s.r.o. 

Skvalitnenie práce pri 

výrobe vín bez 

histamínu 

3200 1400 1300 

2. Račiansky vinohradnícky 

spolok 

Medzinárodné súťaže 

vín - súťaž 

1500 1100 1000 

3. Račiansky vinohradnícky 

spolok0 

Ochrana úrody vo 

viniciach pred náletmi 

vtákov 

2400 1300 1200 

4. Račiansky vinohradnícky 

spolok 

IV. Špacírka po 

račianskych pivnicách 

2020 

3700 1100 1000 

5. Račiansky vinohradnícky 

spolok 

Otvorené pivnice na sv. 

Urbana 2020 – 

zahájenie  

1500 750 650 

6. Račiansky vinohradnícky 

spolok 

Obnova historickej 

vínnej pivnice pod 

Nemeckým kultúrnym 

domom 

2800 1000 900 

7. OZ Račiansky spolok Račiansky 

vinohradnícky chodník 

1880 850 750 

8. Vlastníci BD Kadnárova 30, 

32, 34 v zastúpení správcom 

Meopta 

Doplnenie zelene 

v okolí bytového domu 

Kadnárova 30, 32, 34 

600 600 500 

9. OZ Kone Krasňany Záhrada, ktorá učí 330 330 330 

10. Vlastníci bytov a NP 

Cígeľská 14-18 v zastúpení 

Bytového družstva Bratislava 

III 

Inštalácia 40 ks. búdok 

pre netopiere a vtáky 

2262,72 0 0 

11. Občianske združenie Rinzle Budovanie komunitnej 

relax záhrady – 2. etapa 

3000 2370 0 

12. Občianske združenie Stará 

jedáleň 

Stará jedáleň a 

ekológia 

4200 4200 4000 

 

Žiadatelia o dotáciu boli overovaní v obchodnom registri prostredníctvom aplikácie 

oversi.gov.sk. Výpisy z OR sú súčasťou materiálu pri jednotlivých žiadostiach. 

 



Keďže register trestov pre právnické osoby nie je spustený, v dohode o poskytnutí dotácie 

bude uvedené vyhlásenie príjemcu, že v zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 

a že v prípade, že sa vyhlásenie príjemcu ukáže ako nepravdivé, poskytovateľ od tejto dohody 

odstúpi a príjemca je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške, a to aj vtedy ak už bola použitá, čo 

i len čiastočne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Materiál 
 

Rozpis jednotlivých žiadostí: 

 

Poradové číslo  1. 

Žiadateľ:  KOLLÁR vineyards & winery s.r.o. 

Sídlo organizácie: Rostovská 28, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Rastislav Kollár 

Názov projektu:  Skvalitnenie práce pri výrobe vín bez histamínu 

Dátum podania žiadosti: 28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 0 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je rozšírenie ponuky vín bez histamínu 

žiadateľa o nové odrody. Vzhľadom na finančnú náročnosť produkcie vína bude dotácia 

využitá na nákup kvalitného multifunkčného kremelínového filtra, ktorý si momentálne 

žiadateľ prenajíma a tiež na zakúpenie kvalitného nerezového čerpadla na mušt, rmut a víno. 

Dôjde tak k urýchleniu práce s a k zníženiu rizika „znehodnotenia“ vína cudzími látkami.  

 

Požadovaný účel dotácie: 

- Multifunkčný kremelínový filter, požadovaná výška dotácie 2400 Eur 

- Nerezové čerpadlo na mušt, rmut a víno, požadovaná výška dotácie 800 Eur 

 

Časový harmonogram projektu: V priebehu roka 2020 

Miesto realizácie projektu: Sídlo firmy KOLLÁR vineyards & winery s.r.o. 

 

Celkový rozpočet projektu: 4400 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 3200 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 0 Eur 

rok 2018: 0 Eur 

rok 2017: 0 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 1200 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 1400 Eur 

 

Poradové číslo  2. 

Žiadateľ:  Račiansky vinohradnícky spolok 

Sídlo organizácie: Alstrova 249, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Dušan Žitný 

Názov projektu:  Medzinárodné súťaže vín – účasť. 

Dátum podania žiadosti: 28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 300 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je podporiť účasť vín z odrody Frankovka 

modrá od račianskych vinárov na medzinárodných súťažiach v krajinách známych 

pestovaním hrozna a následným spracovaním odrody Frankovka modrá. Vína budú vybraté 

pomocou anonymnej súťaže za účasti nezávislých hodnotiteľov a trom najlepším vzorkám by 

bol uhradený poplatok za účasť na súťaži v zahraničí (Slovinsko, Macedónsko,...). 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- Účastnícke poplatky na súťaž, požadovaná výška dotácie 1500 Eur 

 

Časový harmonogram projektu: V priebehu roka 2020 



Miesto realizácie projektu: Zahraničné súťaže vín (Slovinsko, Macedónsko, príp. iné) 

 

Celkový rozpočet projektu: 2500 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 1500 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 300 Eur 

rok 2018: 1300 Eur 

rok 2017: 500 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 500 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 1100 Eur 

 

Poradové číslo  3. 

Žiadateľ:  Račiansky vinohradnícky spolok 

Sídlo organizácie: Alstrova 249, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Dušan Žitný 

Názov projektu:  Ochrana úrody vo viniciach pred náletmi vtákov 

Dátum podania žiadosti: 28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 300 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je systematická montáž elektronických 

plašičov vtákov vo viniciach obrábaných vinohradníkmi Račianskeho vinohradníckeho spolku 

tak, aby bolo pokryté čo najširšie územie obrábaných viníc aj vinohradníkmi, ktorí majú 

priľahlé vinohrady a nie sú členmi Spolku. 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- 15 kusov elektronických plašičov, požadovaná výška dotácie 2400 Eur 

- 15 kusov zdrojov energie, požadovaná výška dotácie 600 Eur 

 

Časový harmonogram projektu: Do augusta 2020 

Miesto realizácie projektu: Vinohrady v katastri Rače 

 

Celkový rozpočet projektu: 3800 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 3000 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 300 Eur 

rok 2018: 1300 Eur 

rok 2017: 500 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 800 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 1300 Eur 

 

Poradové číslo  4. 

Žiadateľ:  Račiansky vinohradnícky spolok 

Sídlo organizácie: Alstrova 249, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Dušan Žitný 

Názov projektu:  IV. Špacírka po Račanských pivnicách 2020 

Dátum podania žiadosti: 28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 300 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je otvorenie vínnych pivníc račianskych 

vinárov pre verejnosť spojenú s prezentáciou vín pochádzajúcich výhradne z račianskeho 

teritória „Terroir Rača“. 

 



Požadovaný účel dotácie: 

- Tlačoviny, požadovaná výška dotácie 900 Eur 

- Kapsička s vyšitým logom podujatia 1000 ks. , požadovaná výška dotácie 1200 Eur 

- Pohár na víno s logom podujatia 1000 ks. , požadovaná výška dotácie 800 Eur 

- Grafické práce a spracovanie promo materiálov, požadovaná výška dotácie 100 Eur 

- Reklama v novinách, požadovaná výška dotácie 200 Eur 

- Záverečná after párty pre návštevníkov, požadovaná výška dotácie 300 Eur 

- Režijné náklady, požadovaná výška dotácie 200 Eur 

 

Časový harmonogram projektu: 3.-4..4.2020 

Miesto realizácie projektu: V okruhu 3,5 km, v račianskom chotári vo vybraných vínnych 

pivniciach 

 

Celkový rozpočet projektu: 7700 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 3700 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 300 Eur 

rok 2018: 1300 Eur 

rok 2017: 500 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 4000 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 1100 Eur 

 

Poradové číslo  5. 

Žiadateľ:  Račiansky vinohradnícky spolok 

Sídlo organizácie: Alstrova 249, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Dušan Žitný 

Názov projektu:  Otvorené pivnice na sv. Urbana 2020 - zahájenie 

Dátum podania žiadosti: 28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 300 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je organizačné zabezpečenie s ponukou 

občerstvenia počas slávnostného otvorenia vinárskeho podujatia, ktorého sa zúčastní viac ako 

150 vinárov z Malokarpatského regiónu 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- Občerstvenie počas slávnostného otvorenia podujatia, požadovaná výška dotácie 

1500 Eur 

 

Časový harmonogram projektu: 22.5.2020 

Miesto realizácie projektu: Nemecký kultúrny dom s priľahlým parkoviskom 

 

Celkový rozpočet projektu: 2000 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 1500 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 300 Eur 

rok 2018: 1300 Eur 

rok 2017: 500 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 500 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 750 Eur 

 

Poradové číslo  6. 



Žiadateľ:  Račiansky vinohradnícky spolok 

Sídlo organizácie: Alstrova 249, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Dušan Žitný 

Názov projektu:  Obnova historickej vínnej pivnice pod Nemeckým kultúrnym 

domom 

Dátum podania žiadosti: 28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 300 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je rekonštrukcia dnes zdevastovanej vínnej 

pivnice pod Nemeckým kultúrnym domom a jej uvedenie do stavu, kedy by sa dala využívať 

na skladovanie vína, príležitostné prijímanie návštev a posedenie v príjemnom a zaujímavom 

prostredí 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- Projekty el. prípojky a el. rozvodov, požadovaná výška dotácie 300 Eur 

- Zhotovenie el. prípojky a el. rozvodov, požadovaná výška dotácie 2500 Eur 

 

 

Časový harmonogram projektu: V priebehu roka 2020 

Miesto realizácie projektu: Vínna pivnica pod Nemeckým kultúrnym domom 

 

Celkový rozpočet projektu: 3500 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 2800 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 300 Eur 

rok 2018: 1300 Eur 

rok 2017: 500 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 700 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 1000 Eur 

 

Poradové číslo  7. 

Žiadateľ:  OZ Račiansky spolok 

Sídlo organizácie: Alstrova 35, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Matúš Burian 

Názov projektu:  Račiansky vinohradnícky chodník 

Dátum podania žiadosti: 3.3.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 760 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je zlepšenie prostredia prostredie miestnych 

viníc prostredníctvom prevádzky Račianskeho vinohradníckeho chodníka zabezpečujúceho 

dôležité funkcie pre ekoturizmus. V pilotnej fáze bude zabezpečená stavebná projektová 

dokumentácia vyhliadkovej veže, rozšírenie viacerých turistických brožúr a organizácia 

spoločenskej akcie pri príležitosti Svätojánskej noci. 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- Zakúpenie autorských práv, požadovaná výška dotácie 530 Eur 

- 2. ročník kultúrnospoločenského podujatia Svätojánska noc, požadovaná výška 

dotácie 2500 Eur 

 

Časový harmonogram projektu: V priebehu roka 2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava - Rača 

 



Celkový rozpočet projektu: 10005 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 1880 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 760 Eur 

rok 2018: 480 Eur 

rok 2017: 0 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 7005 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 850 Eur 

 

Poradové číslo  8. 

Žiadateľ:  Vlastníci BD Kadnárova 30, 32, 34 v zastúpení správcom Meopta 

Sídlo organizácie: Hagarova 9/B, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Mariana Petrovičová 

Názov projektu:  Doplnenie zelene v okolí bytového domu Kadnárova 30, 32, 34 

Dátum podania žiadosti: 27.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 324,58 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je doplnenie živého plota a vysadenie 

niekoľkých stromov v okolí bytového domu Kadnárova 30, 32, 34. Vlastníci bytov 

v predmetnom bytovom dome si zeleň vysadia svojpomocne. 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- Zakúpenie sadeníc živého plota a stromov, požadovaná výška dotácie 600 Eur 

 

Časový harmonogram projektu: september 2020 

Miesto realizácie projektu: okolie bytového domu Kadnárova 30, 32, 34 

 

Celkový rozpočet projektu: 600 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 600 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 324,58 Eur 

rok 2018: 0Eur 

rok 2017: 0 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 0 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 600 Eur 

 

Poradové číslo  9. 

Žiadateľ:  OZ KONE KRASŇANY 

Sídlo organizácie: Račianska 130, 831 54 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Kristína Búranová 

Názov projektu:  Záhrada, ktorá učí 

Dátum podania žiadosti: 3.3.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 0 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je nakúpenie materiálu na výrobu a vytvorenie 

zeleninových, bylinných a kvetových záhonov. 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- Nákup záhradného náradia (fúrik, hrable, krhly, lopaty,...), požadovaná výška dotácie 

150 Eur 

- Nákup zeminy, geotextílie, farby na drevo, požadovaná výška dotácie 80 Eur 

- Nákup semiačok, plánt, sadenie, požadovaná výška dotácie 100 Eur 



 

Časový harmonogram projektu: 3/2020-6/2020 

Miesto realizácie projektu: Rača – Krasňany (Pekná cesta) 

 

Celkový rozpočet projektu: 785 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 330 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 0 Eur 

rok 2018: 1580 Eur 

rok 2017: 0 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 455 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 330 Eur 

 

Poradové číslo  10. 

Žiadateľ:  Vlastníci bytov a NP Cígeľská 14-18 v zastúpení Bytového družstva 

Bratislava III 

Sídlo organizácie: Kominárska 6, 831 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Štefan Vaško 

Názov projektu:  Inštalácia 40 kusov búdok pre netopiere a vtáky 

Dátum podania žiadosti: 26.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 0 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je osadenie búdok pre netopiere a vtáky počas 

obnovy bytového domu. 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- Nákup a inštalácia 40 ks. búdok pre vtáky a netopiere vrátane ich inštalácie, 

požadovaná výška dotácie 2262,72 Eur 

 

Časový harmonogram projektu: v roku 2020 

Miesto realizácie projektu: Cígeľská 14, 16, 18 

 

Celkový rozpočet projektu: 2262,72 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 2262,72 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 0 Eur 

rok 2018: 0 Eur 

rok 2017: 0 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 0 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 0 Eur 

 

Poradové číslo  11. 

Žiadateľ:  Občianske združenie Rinzle 

Sídlo organizácie: Kadnárova 93, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Juraj Veselský 

Názov projektu:  Budovanie komunitnej relax záhrady – 2. etapa 

Dátum podania žiadosti: 26.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 0 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je podpora komunitného spolunažívania 

v podobe spoločného pestovania zeleniny, byliniek, ovocia a susedských vzťahov. 

 



Požadovaný účel dotácie: 

- Vyvýšené záhony so zeminou na pestovanie rôznych plodín, požadovaná výška 

dotácie 3000 Eur 

 

Časový harmonogram projektu: apríl 2020 – november 2020 

Miesto realizácie projektu: Obytná zóna Kadnárova 91-99 

 

Celkový rozpočet projektu: 15281 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 3000 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 0 Eur 

rok 2018: 0 Eur 

rok 2017: 0 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 12281 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 2370 Eur 

 

Poradové číslo  12. 

Žiadateľ:  Občianske združenie Stará jedáleň 

Sídlo organizácie: Kadnárova 68, 831 51 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Miroslav Dudlák 

Názov projektu:  Stará jedáleň a ekológia 

Dátum podania žiadosti: 28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 3050 Eur 

Popis projektu:  Cieľom projektu je po dokončení centra Stará jedáleň vytvárať 

priestor pre spoločenské alebo občianske aktivity. Priestor je preto potrebné vybaviť rôznym 

zariadením na realizáciu aktivít a údržbu vnútorných priestorov Starej jedálne. 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- Kompostér, požadovaná výška dotácie 100 Eur 

- Stojany na bicykle, požadovaná výška dotácie 800 Eur 

- Projektor, požadovaná výška dotácie 1000 Eur 

- Interiérové odpadkové triediace nádoby, požadovaná výška dotácie 200 Eur 

- Eko-čistiace prostriedky, požadovaná výška dotácie 500 Eur 

- Mobilné vešiaky / stojany, požadovaná výška dotácie 200 Eur 

- Čistiaca technika – podlahový umývací stroj, požadovaná výška dotácie 1400 Eur 

Časový harmonogram projektu: apríl 2020 – december 2020 

Miesto realizácie projektu: Stará jedáleň, Kadnárova 7, 831 51 Bratislava 

 

Celkový rozpočet projektu: 4200 Eur 

Požadovaná výška dotácie: 4200 Eur 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019:   100 Eur 

rok 2018: 2500 Eur 

rok 2017: 3050 Eur. 

Iné zdroje financovania projektu: 12281 Eur 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 4200 Eur 

 



4. Stanoviská stálych komisií     
 

Materiál: Návrh na schválenie dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 z 13. 

decembra 2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 5/2018 - oblasť životného prostredia a vinohradníctva        

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a dopravy 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť poskytnutie dotácií 

nasledovne pre oblasť životného prostredia a vinohradníctva: 
KOLLÁR vineyards & winery s.r.o.   1.400 Eur 

Račiansky vinohradnícky spolok    1.100 Eur 
Račiansky vinohradnícky spolok    1.300 Eur 

Račiansky vinohradnícky spolok    1.100 Eur 

Račiansky vinohradnícky spolok    750 Eur 

Račiansky vinohradnícky spolok    1.000 Eur 

OZ Račiansky spolok     850 Eur 

Vlastníci BD Kadnárova 30, 32, 34                              600 Eur 

OZ Kone Krasňany     330 Eur 

Vlastníci bytov a NP Cígeľská 14-18                               0 Eur 

Občianske združenie Rinzle    2.370 Eur 

Občianske združenie Stará jedáleň    4.200 Eur 

 

A 
 

Komisia finančná a majetková  
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača rokovať o 

dotáciách za oblasť kultúry až na ďalšom zasadnutí (v máji 2020) 

 

A 

 

 

Komisia školská, kultúrna, športová 

a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva   

 
 

 

 

Komisia sociálna a bytová  
 

 

 

 
 

 


