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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa 26.04.2022
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
__________________________________________________________________________

Predkladateľ:
Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MR MZ
MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný:
Mgr. Hana Štetinová, v. r.
vedúca oddelenia pre sociálne veci

Spracovateľ:
Mgr. Helena Krovinová, v. r.
referent oddelenia pre sociálne veci

apríl 2022

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 (€)

Centrum sociálnych
služieb Sibírka

Hravo a tvorivo

Aktívne využitie voľného času

400,00 €

Asociácia pre mládež,
vedu a techniku

Letný pobytový tábor Zvedavých
vedcov

Financovanie časti nákladov na ubytovanie detí na
tábore

780,00 €

Základná organizácia
Jednoty dôchodcov na
Slovensku, Rača

sociálna podpora a podpora kultúrnych príspevok na kultúrnu, zážitkovú a socializačnú
a socializačných aktivít seniorov
činnosť

Rodinné centrum Ráčik

Tradičné podujatia pre rodiny z Rače a
okolia

Materiálna pomoc pri organizácii Lampiónového
sprievodu a Športového ďňa

550,00 €

Občianske združenie
Odyseus

Terénna práca počas pandémie i
utečeneckej krízy

Ochrana verejného zdravia a zdravia jednotlivcov a
sociálna inklúzia

600,00 €

Raná starostlivosť, n.o.

Podpora rodín s deťmi so zrakovým a
viacnásobným znevýhodnením

nákup pomôcok a testov pre deti so zrakovým a
viacnásobným znevýhodnením

1 400,00 €

DEPAUL SLOVENSKO,
nezisková organizácia

Zabezpečenie stravy pre ľudí bez
domova

zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v našich
zariadeniach

2 900,00 €

OZ Vagus

STREETWORK - terénna sociálna
práca s ľuďmi bez domova na území
mestskej časti Rača

Dotácia bude použitá na materiálne zabezpečenie
programu podľa aktuálnych potrieb ľudí bez
domova vyskytujúcich sa na území MČ Rača
(konkrétne položky v rozpočte).

800,00 €

Občianske združenie
STOPA Slovensko

Integrácia 2022

Deti a dorast s.r.o.

1.Podpora zdravia račianskych detí. 2.
Pomoc v krízovej situácii rodinám s
bábätkom.

podpora pracovnej terapie a prevencie
bezdomovectva
V postcovidovej dobe výrazne podporiť imunitu a
zdravie detí v rannom veku a poskytnúť akútnu
pomoc ukrajinským mamičkám v zabezpečení
základných fyziologických potrieb ich detí.

Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
na ambulancii

Nákup vybavenia

Jagamed, s.r.o.
SPOLU
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1 270,00 €

400,00 €

900,00 €
0,00 €
10 000,00 €

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

Centrum sociálnych
služieb Sibírka

Rozpočtová organizácia

Asociácia pre mládež,
vedu a techniku

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,
klub ai.)

Základná organizácia
Jednoty dôchodcov na
Slovensku, Rača

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,
klub ai.)

Rodinné centrum Ráčik

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,
klub ai.)

Občianske združenie
Odyseus

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,
klub ai.)

Raná starostlivosť, n.o.

Nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby

DEPAUL SLOVENSKO,
nezisková organizácia

Nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby

OZ Vagus

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,
klub ai.)

Občianske združenie
STOPA Slovensko

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,
klub ai.)

Deti a dorast s.r.o.
Jagamed, s.r.o.
SPOLU

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo

Sibírska 1606/69

IČO

Názov projektu

Účel dotácie

Celková
suma (€)

Žiadaná
suma (€)

Percento

Počet
Návrh MÚ
Hodnotitelia pridelených
(€)
bodov

00604968

Hravo a tvorivo

Aktívne využitie voľného času

1 450,00 €

600,00 €

41,38%

400,00 €

0/6

0

Hagarova 9218/4

00684040

Letný pobytový tábor Zvedavých
vedcov

Financovanie časti nákladov na ubytovanie detí na
tábore

8 840,00 €

780,00 €

8,82%

780,00 €

0/6

0

Žarnovická 7

008970193084

sociálna podpora a podpora kultúrnych príspevok na kultúrnu, zážitkovú a socializačnú
a socializačných aktivít seniorov
činnosť

3 940,00 €

2 290,00 €

58,12%

1 270,00 €

0/6

0

30854555

Tradičné podujatia pre rodiny z Rače a
okolia

Materiálna pomoc pri organizácii Lampiónového
sprievodu a Športového ďňa

850,00 €

550,00 €

64,71%

550,00 €

0/6

0

31788734

Terénna práca počas pandémie i
utečeneckej krízy

Ochrana verejného zdravia a zdravia jednotlivcov a
sociálna inklúzia

43 139,00 €

2 692,00 €

6,24%

600,00 €

0/6

0

37886410

Podpora rodín s deťmi so zrakovým a
viacnásobným znevýhodnením

nákup pomôcok a testov pre deti so zrakovým a
viacnásobným znevýhodnením

4 500,00 €

4 000,00 €

88,89%

1 400,00 €

0/6

0

37924443

Zabezpečenie stravy pre ľudí bez
domova

zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v našich
zariadeniach

111 584,00 €

3 000,00 €

2,69%

2 900,00 €

0/6

0

STREETWORK - terénna sociálna
práca s ľuďmi bez domova na území
mestskej časti Rača

Dotácia bude použitá na materiálne zabezpečenie
programu podľa aktuálnych potrieb ľudí bez
domova vyskytujúcich sa na území MČ Rača
(konkrétne položky v rozpočte).

5 200,00 €

1 300,00 €

25,00%

800,00 €

0/6

0

3 350,00 €

1 400,00 €

41,79%

400,00 €

0/6

0

4 650,00 €

3 450,00 €

74,19%

900,00 €

0/6

0

3 250,00 €
190 753,00 €

2 900,00 €
22 962,00 €

89,23%

0,00 €
10 000,00 €

0/6

0

Pekná cesta 2455/9
Tomášikova 223/26
Tbiliská 7711/6
Kapitulská 308/18

Račianska 1575/78
Pražská 4528/33

Tbiliská 6
Hrušková 7645/24

42185971
42446341

Integrácia 2022

46920331

1.Podpora zdravia račianskych detí. 2.
Pomoc v krízovej situácii rodinám s
bábätkom.

podpora pracovnej terapie a prevencie
bezdomovectva
V postcovidovej dobe výrazne podporiť imunitu a
zdravie detí v rannom veku a poskytnúť akútnu
pomoc ukrajinským mamičkám v zabezpečení
základných fyziologických potrieb ich detí.

53293835

Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
na ambulancii

Nákup vybavenia

Schválený rozpočet pre oblasť v roku 2022

10 000,00
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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

Komisia finančná a
majetková

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 BratislavaRača pre rok 2022 vo výške :
DEPAUL Slovensko, n.o.
2.900,- €
Deti a dorast, s.r.o.
900,- €
OZ Odyseus
600,- €
OZ STOPA Slovensko
400,- €
OZ Vagus
800,- €
Raná starostlivosť, n.o.
1.400,- €
Rodinné centrum Ráčik, OZ
550,- €
Služba včasnej intervencie Sibírka
400,- €
ZO JDS Slovenska Bratislava-Rača
1.270,- €
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
780,- €
Jagamed, s.r.o.
0,- €

A

zdôvodnenie

