
Informácia  o  poskytnutí  mimoriadnej  dotácie  -  rozhodnutím  Miestneho  zastupiteľstva  m.  č.  Bratislava-Dúbravka     (rok 2020)   
 
 
V zmysle VZN č. 6/2019 o poskytovaní dotácií: § 5 ods. 1: „Zastupiteľstvo môže v odôvodnených prípadoch schváliť mimoriadnu dotáciu pre 
žiadateľa, ktorý požiadal o dotáciu mimo určeného termínu podľa § 4 ods. 3 tohto VZN za podmienky jej krytia v príslušnej kapitole rozpočtu. 
Vybavenie takejto žiadosti podlieha postupom v zmysle tohto VZN (žiadosť, posúdenie v komisii, zmluva)“. § 6 ods. 2: „Komisie posudzujú 
výšku dotácie individuálne, s ohľadom na finančné možnosti mestskej časti, pred rozhodnutím ... miestneho zastupiteľstva“. 
 
 
Komisia  sociálno-zdravotná a bytová  MZ   dňa  27.5.2020  posúdila  žiadosť,     Miestne  zastupiteľstvo   dňa  23.6.2020   uzn.  č. 124/2020 
rozhodlo o poskytnutí  mimoriadnej  dotácie:  
              
      
                                                                                                                          

Číslo z CE 
žiadostí 

o dotáciu: 

 
Žiadateľ: 

 

 
Účel použitia  (stručne): 

 
Požadovaná 

suma: 

Suma 
 navrhnutá 
komisiou 

Rozhodnutie MZ 
o poskytnutí 

dotácie 
vo výške: 

 
       29/2020 OZ  Vagus,  

Račianska 78,  Bratislava 

Realizácia projektu „Terénna sociálna práca 
s ľuďmi bez domova - Streetwork“ – na 
pohonné hmoty a servis vozidla, materiál, 
vybavenie. 

 850,- €         850,- €           850,- € 

 
 
 
Vyhotovila:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Viera Kôpková, v. r.,  referent na úseku dotácií                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                        
Bratislava, 6.7.2020                                                                                                                                                                                                                                                        



Informácia  o  poskytnutí  dotácií  -  rozhodnutím  Miestneho  zastupiteľstva  m.  č.  Bratislava-Dúbravka     (rok 2020)   
 
V zmysle VZN č. 6/2019 o poskytovaní dotácií:  § 6 ods. 1: „ ... Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácie nad 1.700,- €“.  § 6 ods. 
2: „Komisie posudzujú výšku dotácie individuálne, s ohľadom na finančné možnosti mestskej časti, pred rozhodnutím ... miestneho 
zastupiteľstva.“   
 
 
Komisia športu MZ dňa 25.5.2020  posúdila žiadosti,  Miestne  zastupiteľstvo dňa 23.6.2020  uzn. č. 123/2020  rozhodlo  o poskytnutí dotácií:        
                                                                                                                                                  

Číslo z CE 
žiadostí 

o dotáciu: 

 
Žiadateľ: 

 

 
Účel použitia  (stručne): 

 
Požadovaná 

suma: 

Suma 
navrhnutá 
komisiou: 

Rozhodnutie MZ 
o poskytnutí dotácie 

vo výške: 
   2/2020 Školský športový klub 

Gymnázium, Bilíkova 24, 
Bilíkova 24,  Bratislava 

Zabezpečenie projektu „Bilička – ponúka Ti športového 
koníčka“ – nákup športového materiálu a oblečenia, 
úhrada nákladov na rozhodcov, prenájom hál, 
sústredenia, turnaje. 

5.000,- € 2.000,- €        2.000,- € 

   7/2020 Lukostrelecký klub 
Bratislava,  OZ 
Ľuda Zúbka 29,  Bratislava 

Zabezpečenie programu „Celoročné fungovanie 
lukostreleckého klubu“ – prenájom priestorov, elektrina, 
nákup materiálu, lukostreleckého príslušenstva, 
pomôcok pre kondičný tréning a diagnostiku. 

6.000,- € 500,- €           500,- € 

14/2020 ŠK tenis centrum Dúbravka 
OZ,   
Rezedová  21,  Bratislava 

Zabezpečenie programu „Tenis v Dúbravke“ - 
tenisových turnajov a sústredení detí a mládeže - 
prenájom dvorcov a haly, nákup lôpt, cien. 

3.000,- € 500,- €           500,- € 

 17/2020 Futbalový klub Dúbravka, 
OZ, K Horánskej studni 29, 
Bratislava 

Zabezpečenie programu „Rozvoj  mládežníckeho 
futbalu v m. č. Bratislava-Dúbravka“ – prenájom 
a starostlivosť o šatne, ihrisko, údržba okolia štadióna. 

15.000,- € 4.000,- €        4.000,- € 

19/2020 HOBA Bratislava,  OZ, 
Harmincova 2,  Bratislava 

Zabezpečenie projektu „Spolu sme silnejší“ -  
zabezpečenie všeobecnej a špeciálnej prípravy celého 
klubu – prenájom ľadovej plochy, nákup dresov. 

12.000,- € 5.000,- €        5.000,- € 

20/2020 Futbalový klub polície 
Dúbravka,  OZ,  
Ľuda Zúbka 25,  Bratislava 

Zabezpečenia projektu „Podpora činnosti futbalového 
klubu“ – nákup športového vybavenia (dresy, lopty, 
teplákové súpravy, tréningové pomôcky), prenájom 
ihriska, telocviční. 

8.000,- € 3.000,- €        3.000,- € 



24/2020 Bežecký klub „Hraj Na Tie  
Nohy“ Bratislava,  OZ, 
Repašského 3,  Bratislava  

Zabezpečenie projektu „Atletická pohybová príprava 
deti a mládeže“ – nákup materiálno-technického 
vybavenia, športového materiálu a pomôcok, prenájom  
priestorov. 

6.000,- € 2.700,- €         2.700,- € 

26/2020 Športová  škola  
Galaktikos,  OZ,  
Uhrova 16,  Bratislava 

Zabezpečenie programu „Rozvoj a podpora športovania 
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka“ -  prenájom 
telocviční, sály DK Dúbravka, náklady na zimný turnaj. 
 

3.000,- €       1.300,- €         1.300,- € 

 
 
Vyhotovila:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Viera Kôpková, v. r.,  referent na úseku dotácií                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                        
Bratislava, 8.7.2020                                                                                                                                                                                                                                                        
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