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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 vinohradníctva pre nasledovné organizácie: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie
Výška 

dotácie (€)

Račiansky vinohradnícky 

spolok o.z.

Pojazdný motorový štiepkovač drevnej 

hmoty

Zakúpenie pojazdného motorového štiepkovača 

drevnej hmoty
1.500,00

Račiansky spolok

ROZŠIROVANIE A MODERNIZÁCIA 

RAČANSKÉHO 

VINOHRADNÍCKEHO CHODNÍKA

Tlač informačných brožur, modernizácia 

internetovej stránky a doplnenie infraštruktúry
1.500,00

Račiansky vinohradnícky 

spolok o.z.

Obnova historickej vinnej pivnice pod 

Nemeckým kultúrnym domom

Zhotovenie a osadenie 7 ks štýlových okrasných 

kovaných mreží na pivničné kóje.
1.500,00

KOLLÁR vineyards & 

winery s.r.o.

Skvalitnenie práce pri výrobe vín bez 

histamínu

Zakúpenie kvalitných technologických zariadení a to 

stolovej zátkovačky, stolový zmšťovač na 

termokapsule a nerezové stoly

500,00

SPOLU 5.000,00
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2. Dôvodová správa: 

 
Dotácie podľa VZN č. 10/2020 je možné poskytnúť právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mestská 

časť, iná obec alebo vyšší územný celok, a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto 

podnikania na území hlavného mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo 

poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta, len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov na podporu podnikania a zamestnanosti realizovaných v oblasti 

vinohradníctva najmä na účely podpory a rozvíjania vinohradníctva a vinárskych tradícií, ak je to v prospech 

rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača a jej obyvateľov. 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ najneskôr do 31.03. príslušného kalendárneho roka na základe 

elektronickej žiadosti žiadateľa. prostredníctvom online formulára dostupného na portáli https://raca.egrant.sk. 

Žiadosť musí byť zaevidovaná na elektronickom portáli s povinnými náležitosťami a s naskenovanými povinnými 

prílohami. 

 

Príslušný organizačný útvar miestneho úradu zabezpečuje posúdenie formálnej správnosti a úplnosti predložených 

žiadostí. K žiadostiam, ktoré sú formálne správne a úplné, vydávajú svoje odporúčania vecne príslušné organizačné 

útvary. Členovia vecne príslušných stálych komisií miestneho zastupiteľstva posudzujú a bodovo hodnotia žiadosti 

o dotácie podľa kritérií uvedených vo VZN. Hodnotenie žiadostí je subjektívne s prihliadnutím na odporúčania 

vecne príslušných organizačných útvarov miestneho úradu. Ohodnotené žiadosti sú zoradené podľa počtu bodov 

zostupne, pre každú oblasť zvlášť. Zoznamy žiadostí v tejto forme sú k dispozícii MZ. O poskytnutí dotácie ako 

aj o výške poskytnutej dotácie rozhoduje MZ. 

Maximálna výška dotácie poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť 30% z 

celkovej čiastky vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti na dotácie pre jednotlivú oblasť. 

 

Žiadateľ doručí vyúčtovanie schválenej dotácie najneskôr do 10.12. príslušného rozpočtového roka. Vyúčtovanie 

je potrebné podať elektronicky na portáli https://raca.egrant.sk. Žiadateľ vyplní záverečnú správu o realizácii 

schváleného projektu obsahujúcu aj vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý bola dotácia použitá a priloží 

skeny riadne očíslovaných účtovných dokladov o použití finančných prostriedkov na celkový projekt - faktúry, 

výpisy z banky, výdavkové a príjmové pokladničné doklady, cestovné príkazy, prezenčné listiny, preberacie 

protokoly, zmluvy a iné. Zároveň je žiadateľ povinný obdobným spôsobom preukázať použitie vlastných alebo 

iných zdrojov na projekt 
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3. Materiál: 

 

 

Žiadateľ
Právna 

forma
Sídlo IČO Názov projektu Účel dotácie

Celková 

suma (€)

Žiadaná 

suma (€)
Percento 

Návrh MÚ 

(€)

Návrh 

komisie (€)
Hodnotitelia

Počet 

pridelených 

bodov

Račiansky vinohradnícky 

spolok o.z.
o.z.

Alstrova 249, 831 06 

Bratislava
31790801

Pojazdný motorový štiepkovač drevnej 

hmoty

Zakúpenie pojazdného motorového štiepkovača 

drevnej hmoty
1.800,00 1.500,00 83.33% 1.300,00 1.500,00 7/16 116

Račiansky spolok n.o.
Alstrova 35, 83106 

Bratislava
42261635

ROZŠIROVANIE A MODERNIZÁCIA 

RAČANSKÉHO 

VINOHRADNÍCKEHO CHODNÍKA

Tlač informačných brožur, modernizácia 

internetovej stránky a doplnenie infraštruktúry
5.700,00 3.200,00 56.14% 500,00 1.500,00 7/16 112

Račiansky vinohradnícky 

spolok o.z.
o.z.

Alstrova 249, 831 06 

Bratislava
31790801

Obnova historickej vinnej pivnice pod 

Nemeckým kultúrnym domom

Zhotovenie a osadenie 7 ks štýlových okrasných 

kovaných mreží na pivničné kóje.
3.500,00 2.800,00 80.00% 2.600,00 1.500,00 7/16 108

KOLLÁR vineyards & 

winery s.r.o.
FO

Rostovská 28, 831 06 

Bratislava
50845535

Skvalitnenie práce pri výrobe vín bez 

histamínu

Zakúpenie kvalitných technologických zariadení a to 

stolovej zátkovačky, stolový zmšťovač na 

termokapsule a nerezové stoly

810,00 660,00 81.48% 600,00 500,00 6/16 74

SPOLU 11.810,00 8.160,00 5.000,00 5.000,00

Schválený rozpočet pre oblasť v roku 2021 5.000,00



  

4. Stanoviská stálych komisií    
materiál: Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom - oblasť vinohradníctva 
    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 

majetková  

a) odporúča schváliť MZ MČ Bratislava-Rača pridelenie dotácií 

z rozpočtu MČ Bratislava-Rača pre rok 2021 vo výške 

schválenej komisiou školskou, kultúrnou, športovou a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva MZ MČ Bratislava-Rača 

za oblasť vinohradníctva dňa 13.04.2021,  

b) odporúča MR a MZ MČ Bratislava-Rača navýšiť výšku 

dotácií za oblasť vinohradníctva presunom z rozpočtu MČ 

Bratislava-Rača pre rok 2021 vo výške 5.000,- Eur z 

podprogramu 1.8. 

A  

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu a 

dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania 

a vinohradníctva 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie v zmysle 

VZN č. 10/2020 - oblasť vinohradníctva nasledovne:  

   Račiansky vinohradnícky spolok o.z. 1 500,00 € 

   Račiansky spolok                1 500,00 € 

   Račiansky vinohradnícky spolok o.z. 1 500,00 € 

   KOLLÁR vineyards & winery s.r.o.    500,00 € 

A  

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 

 


