Informácia o poskytnutí dotácií - rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva m. č. Bratislava-Dúbravka

(rok 2019)

V zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií: § 3 ods. 6: „Výška dotácie sa posúdi individuálne v príslušných komisiách s ohľadom na
finančné možnosti mestskej časti“; § 4 ods. 1: „O poskytnutí dotácie rozhoduje ... miestne zastupiteľstvo nad 1.659,70 €, ...“; § 4 ods. 3: „Ak sa
dotácia neposkytne, oznámi to mestská časť žiadateľovi písomne do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí dotácie“.
Komisia športu MZ dňa 3.6.2019 posúdila žiadosti, Miestne zastupiteľstvo dňa 24.9.2019 uzn. č. 74/2019 rozhodlo o poskytnutí dotácií :
Číslo z CE
žiadostí
o dotáciu:

4/2019

5/2019

Žiadateľ:

ŠK ARGO, OZ,
Agátová 9B, Marianka
ŠK Tenis centrum
Dúbravka, OZ,
Rezedová 21, Bratislava

Účel použitia (stručne):

Zabezpečenie programu „Moderná gymnastika pre deti“
– prenájom tréningových priestorov, nákup špeciálneho
gymnastického koberca.
Zabezpečenie programu „Rozvoj a podpora športovania
v m. č. Bratislava-Dúbravka“ – prenájom dvorcov, haly,
organizácia turnajov a súťaží, nákup lôpt, cien.

Vyhotovila:
Viera Kôpková, v. r., referent na úseku dotácií
Bratislava, 3.10.2019

Požadovaná
suma:

Suma
navrhnutá
komisiou:

Rozhodnutie MZ
o poskytnutí dotácie
vo výške:

2.000,- €

0,- €

0,- €

3.500,- €

500,- €

500,- €

Informácia o poskytnutí dotácií - rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva m. č. Bratislava-Dúbravka

(rok 2019)

V zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií: § 3 ods. 6: „Výška dotácie sa posúdi individuálne v príslušných komisiách s ohľadom na
finančné možnosti mestskej časti“; § 4 ods. 1: „O poskytnutí dotácie rozhoduje ... miestne zastupiteľstvo nad 1.659,70 €, ...“; § 4 ods. 3: „Ak sa
dotácia neposkytne, oznámi to mestská časť žiadateľovi písomne do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí dotácie“.
Komisia životného prostredia MZ dňa 30.5.2019 posúdila žiadosť, Miestne zastupiteľstvo dňa 25.6.2019 uzn. č. 60/2019 rozhodlo
o poskytnutí dotácie :
Číslo z CE
žiadostí
o dotáciu:

Žiadateľ:

Údržba domov, s.r.o.,
2+16/2019 Homolova 19, Bratislava

Účel použitia (stručne):

Realizácia projektu „Uzatvorenie kontejnerového
stojiska pre bytový dom Ožvoldíkova 6, Bratislava“.

Vyhotovila:
Viera Kôpková, v. r., referent na úseku dotácií
Bratislava, 3.10.2019

Požadovaná
suma:

Suma
navrhnutá
komisiou:

2.745,- €
a 1.830,- €

1.830,- €

Rozhodnutie MZ
o poskytnutí dotácie
vo výške:

1.830,- €

