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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 pre sociálne veci pre nasledovné organizácie: 

 

 
 

 

 

 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie
Výška 

dotácie (€)

ZO JDS Bratislava-Rača

podpora pamäťových, kultúrnych, 

relaxačných a ozdravných aktivít 

seniorov

tréning pamäti, príspevok na kultúru, jednodňový 

výlet do Komárna a Patiniec
1.000,00

občianske združenie 

STOPA Slovensko
integrácia Rača 2021

ukončovanie a prevencia bezdomovectva obyvateľov 

MČ Rača
400,00

Depaul Slovensko, 

nezisková organizácia
Strava pre ľudí bez domova II.

zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v našich 

zariadeniach
2.900,00

Raná starostlivosť, n.o.

Centrum včasnej intervencie pre rodiny 

s deťmi so zrakovým a viacnásobným 

znevýhodnením

Nákup špeciálnych pomôcok, kreatívneho materiálu; 

vybavenie Centra včasnej intervencie pre rodiny s 

deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením; 

kurz "Zrakový terapeut" pre jednu z našich poradkýň

2.300,00

OZ Vagus

STREETWORK, terénna sociálna práca 

s ľuďmi bez domova na miestach, kde 

sa nachádzajú

Čiastočné financovie nákladov spojených s 

financovaním programu a zabezpečením pomoci pre 

ľudí bez domova (konkrétne položky uvádzame v 

rozpočte)

500,00

Rodinné centrum Ráčik, 

občianske združenie
Návrat do Ráčika Obnova priestorov a činnosti v RC Ráčik 900,00

Deti a dorast s.r.o.

1. Pomoc pre sociálne slabšie rodiny.2. 

Zefektívnenie priestorového vybavenia 

a propagačnej činnosti 3. Vzdelávanie 

pre rodičov. - “Cesta k spánku detí” - a 

"Mliečna cesta" vzdelávacie projekt pre 

širokú verejnosť

1. Vvtvorenie možnosti zapožičiavania pomôcok,  2. 

Zakúpenie materiálového vybavenia 3. Dva 

vzdelávacie projekty  

1.000,00

Občianske združenie 

Odyseus

Terénnou prácou k prevencii prenosu 

ochorení

bod 2 b) článku 3 VZN 10/2020 - činnosť 

neziskových organizácií zavádzajúcich inovatívne 

metódy a služby najmä v oblasti sociálnej prevencie, 

sanácie rodinného prostredia, sociálno–zdravotných 

služieb

400,00

Služba včasnej intervencie 

Sibírka pri Centre 

sociálnych služieb Sibírka

Učme sa navzájom - Život je štafeta
Aktívne využitie voľného času - stretnutia generácií 

pri kreatívnom tvorení
600,00

SPOLU 10.000,00
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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 pre 

sociálne veci najmä na účely podpory: 

- programov a projektov pre seniorov, rodiny s deťmi a občanov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, 

predovšetkým programov, ktoré nie sú pokryté činnosťou oddelenia pre sociálne veci, 

- činnosť neziskových organizácií zavádzajúcich inovatívne metódy a služby najmä v oblasti sociálnej prevencie, 

sanácie rodinného prostredia, sociálno-zdravotných služieb, 

- podujatí pre deti a mládež so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, 

- rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych služieb občanov, 

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 

(€)

Výška 

dotácie (€)
Hodnotitelia

Počet 

pridelených 

bodov

ZO JDS Bratislava-Rača o.z.
Žarnovická 7, 831 06 

Bratislava-Rača
8970193084

podpora pamäťových, kultúrnych, 

relaxačných a ozdravných aktivít 

seniorov

tréning pamäti, príspevok na kultúru, jednodňový 

výlet do Komárna a Patiniec
2.322,00 1.102,00 47.46% 1.000,00 1.000,00 4/6 76

občianske združenie 

STOPA Slovensko
n.o. Pražská, 33 42446341 integrácia Rača 2021

ukončovanie a prevencia bezdomovectva obyvateľov 

MČ Rača
4.535,00 1.300,00 28.67% 400,00 400,00 4/6 75

Depaul Slovensko, 

nezisková organizácia
n.o.

Kapitulská 18, 814 14 

Bratislava
37924443 Strava pre ľudí bez domova II.

zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v našich 

zariadeniach
127.440,00 3.000,00 2.35% 2.900,00 2.900,00 4/6 72

Raná starostlivosť, n.o. n.o.
Tbiliská 6, 831 06 

Bratislava
37886410

Centrum včasnej intervencie pre rodiny 

s deťmi so zrakovým a viacnásobným 

znevýhodnením

Nákup špeciálnych pomôcok, kreatívneho materiálu; 

vybavenie Centra včasnej intervencie pre rodiny s 

deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením; 

kurz "Zrakový terapeut" pre jednu z našich poradkýň

5.300,00 3.800,00 71.70% 2.300,00 2.300,00 4/6 72

OZ Vagus o.z. Račianska 78 42185971

STREETWORK, terénna sociálna práca 

s ľuďmi bez domova na miestach, kde 

sa nachádzajú

Čiastočné financovie nákladov spojených s 

financovaním programu a zabezpečením pomoci pre 

ľudí bez domova (konkrétne položky uvádzame v 

rozpočte)

96.398,00 700,00 0.73% 500,00 500,00 4/6 70

Rodinné centrum Ráčik, 

občianske združenie
o.z.

Pekná cesta 9, 831 52 

Bratislava
30854555 Návrat do Ráčika Obnova priestorov a činnosti v RC Ráčik 1.550,00 930,00 60.00% 900,00 900,00 4/6 67

Deti a dorast s.r.o.

záujmov

é združe

nie práv

nických 

osôb

Tbiliská 6  

1. Pomoc pre sociálne slabšie rodiny.2. 

Zefektívnenie priestorového vybavenia 

a propagačnej činnosti 3. Vzdelávanie 

pre rodičov. - “Cesta k spánku detí” - a 

"Mliečna cesta" vzdelávacie projekt pre 

širokú verejnosť

1. Vvtvorenie možnosti zapožičiavania pomôcok,  2. 

Zakúpenie materiálového vybavenia 3. Dva 

vzdelávacie projekty  

6.620,00 2.360,00 35.65% 1.000,00 1.000,00 4/6 66

Občianske združenie 

Odyseus
o.z.

Tomášikova 26, 821 01 

Bratislava-Ružinov
31788734

Terénnou prácou k prevencii prenosu 

ochorení

bod 2 b) článku 3 VZN 10/2020 - činnosť 

neziskových organizácií zavádzajúcich inovatívne 

metódy a služby najmä v oblasti sociálnej prevencie, 

sanácie rodinného prostredia, sociálno–zdravotných 

služieb

32.880,00 2.796,00 8.50% 400,00 400,00 4/6 65

Služba včasnej intervencie 

Sibírka pri Centre 

sociálnych služieb Sibírka

RO 

al. PO, k

t. zriaď. 

je VÚC 

alebo ob

ec

Sibírska 69, 83102 

Bratislava
604968 Učme sa navzájom - Život je štafeta

Aktívne využitie voľného času - stretnutia generácií 

pri kreatívnom tvorení
1.500,00 850,00 56.67% 600,00 600,00 4/6 65

SPOLU 278.545,00 16.838,00 10.000,00 10.000,00

Schválený rozpočet pre oblasť v roku 2021 10.000,00



  

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 pre sociálne veci 
    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 

majetková  

Komisia finančná a majetková odporúča schváliť MZ MČ 

Bratislava-Rača pridelenie dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-

Rača pre rok 2021 vo výške schválenej komisiou sociálnou a 

bytovou MZ MČ Bratislava-Rača (per rollam) za oblasť 

sociálnych vecí. 

A  

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu a 

dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a 

vinohradníctva 

   

Komisia sociálna a 

bytová  

Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť MZ MČ 

Bratislava-Rača pridelenie dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-

Rača pre rok 2021 vo výške (per rollam): 

DEPAUL Slovensko, n.o.                                2.900,- € 

Deti a dorast, s.r.o.                                        1.000,- € 

OZ Odyseus                                                 400,- € 

OZ STOPA Slovensko                                   400,- € 

OZ Vagus                                                 500,- €  

Raná starostlivosť, n.o.                                2.300,- € 

Rodinné centrum Ráčik, OZ                     900,- € 

Služba včasnej intervencie Sibírka                     600,- € 

ZO JDS Slovenska Bratislava-Rača    1.000,- €  

A 

 

 

 


