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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 kultúry pre nasledovné organizácie: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie
Výška 

dotácie (€)

Klub železničnej 

nostalgie Bratislava 

východ

Deti a železnica na Rendezi
Podpora reštaurovania historických železničných 

vozidiel na Rendezi
1.090,00

OZ HRUDA, Ing. Peter 

Litomerický
Veliká račanská Huslovica

organizačné ,umelecké zabezpečenie podujatia a 

jeho realizácia
800,00

Račiansky muzeálny 

spolok
Budujeme Račianske múzeum materiálne a technické zabezpečenie projektu 700,00

Račiansky muzeálny 

spolok
"Nezábudky" príprava a tlač publikácie 750,00

OZ Stará jedáleň Kultúra v Starej jedálni Stará jedáleň podporuje umelcov. 650,00

OZ AD-ae Fusion Rača 2021 Ročné náklady na realizáciu aktivít Fusion Rača 320,00

Račiansky spolok Informačná kancelária Detvianska
Zaplatenie nájomného, rekonštrukcia budovy, nákup 

inventáru
500,00

Občianske združenie 

Pamäti a spomienky
Pamäť Generácií realizácia projektu 0,00

Spozavoza Tuč Tuč tvorba literatúry pre deti a mládež 0,00

Ing. Viliam Almáši Ako umelci vidia anjelov
vydanie interaktívnej knihy o slovenskom výtvarnom 

umení pre deti
190,00

SpozaVoza,

Guten Tag, herr Grimm! (bábkové 

divadlo v slovenskom a nemeckom 

jazyku pre deti ZŠ)

kultúra, tvorba pôvodného diela 0,00

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 

kultúry najmä na účely podpory: 

- rozvoja záujmovo-umeleckej tvorivosti, 

- tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, 

- prehliadok, súťaží, koncertov, vystúpení a festivalov, 

- pôvodnej tvorby (film, divadlo, literatúra, hudba), 

- uchovávania a rozvíjania miestnych tradícií, 

- vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry a ich zavádzania, 

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

Klub železničnej 

nostalgie Bratislava 

východ

o.z.
Kadnárová 2520/63, 831 

51, Bratislava Rača
42145341 Deti a železnica na Rendezi

Podpora reštaurovania historických železničných 

vozidiel na Rendezi
3.270,00 1.090,00 33.33% 690,00 1.090,00 8/16 141

OZ HRUDA, Ing. Peter 

Litomerický
o.z.

Detvianska, 2/A, 

Bratislava Rača
42178584 Veliká račanská Huslovica

organizačné ,umelecké zabezpečenie podujatia a 

jeho realizácia
2.200,00 1.000,00 45.45% 500,00 800,00 8/16 130

Račiansky muzeálny 

spolok
o.z. Mudrochova 3 52015955 Budujeme Račianske múzeum materiálne a technické zabezpečenie projektu 2.850,00 2.100,00 73.68% 720,00 700,00 8/16 127

Račiansky muzeálny 

spolok
o.z.

Mudrochova 3, 831 06 

Bratislava
52015955 "Nezábudky" príprava a tlač publikácie 5.450,00 3.700,00 67.89% 1.290,00 750,00 8/16 127

OZ Stará jedáleň o.z.
Kadnárova 2533/68, 831 

51 Bratislava
50376519 Kultúra v Starej jedálni Stará jedáleň podporuje umelcov. 800,00 700,00 87.50% 500,00 650,00 7/16 107

OZ AD-ae o.z.
Pri Šajbách 1, 83106 

Bratislava
50299590 Fusion Rača 2021 Ročné náklady na realizáciu aktivít Fusion Rača 5.150,00 4.600,00 89.32% 500,00 320,00 7/16 93

Račiansky spolok FO
Alstrova 35, 83106 

Bratislava
42261635 Informačná kancelária Detvianska

Zaplatenie nájomného, rekonštrukcia budovy, nákup 

inventáru
8.560,00 4.280,00 50.00% 300,00 500,00 7/16 82

Občianske združenie 

Pamäti a spomienky
o.z.

Nobelovo nám 8, 85101 

Bratislava
52665798 Pamäť Generácií realizácia projektu 10.800,00 7.850,00 72.69% 0,00 0,00 8/16 71

Spozavoza o.z.
Hospodárska 80, Trnava 

91701
42404088 Tuč Tuč tvorba literatúry pre deti a mládež 5.500,00 5.000,00 90.91% 0,00 0,00 8/16 58

Ing. Viliam Almáši FO
Prachatická 17, 96001 

Zvolen
37056891 Ako umelci vidia anjelov

vydanie interaktívnej knihy o slovenskom výtvarnom 

umení pre deti
2.000,00 2.000,00 100.00% 500,00 190,00 8/16 50

SpozaVoza, o.z.
Hospodárska 80, Trnava 

91701
42404088

Guten Tag, herr Grimm! (bábkové 

divadlo v slovenskom a nemeckom 

jazyku pre deti ZŠ)

kultúra, tvorba pôvodného diela 2.500,00 2.000,00 80.00% 0,00 0,00 7/16 44

SPOLU 49.080,00 34.320,00 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 kultúry 
    

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 kultúry dňa 13.04.2021,  

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

dotácií za oblasť kultúry presunom z rozpočtu MČ Bratislava-

Rača pre rok 2021 vo výške 2.000,- Eur z podprogramu 1.8. a 

prerozdeliť medzi vybrané projekty. 

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 kultúry nasledovne:  

    Klub železničnej nostalgie Bratislava východ         1090,00 € 

   OZ HRUDA, Ing. Peter Litomerický                 800,00 € 

   Račiansky muzeálny spolok                               700,00 € 

   Račiansky muzeálny spolok                               750,00 € 

   OZ Stará jedáleň                                                 650,00 €  

   OZ AD-ae                                                           320,00 € 

   Račiansky spolok                                                500,00 € 

   Občianske združenie Pamäti a spomienky             0,00 €  

   Spoza Voza                                                             0,00 € 

   Ing. Viliam Almáši                                             190,00 € 

   Spoza Voza                                                             0,00 € 

A  

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 

 


