Požiadavka k vybaveniu – poskytnutiu, resp. neposkytnutiu dotácie (rok 2020)
V zmysle VZN č. 6/2019 o poskytovaní dotácií: § 6 ods. 1: „Starosta rozhoduje o poskytnutí dotácie do výšky 1.700,- € vrátane“;
§ 6 ods. 2: „Komisie posudzujú výšku dotácie individuálne, s ohľadom na finančné možnosti mestskej časti, pred rozhodnutím starostu alebo
miestneho zastupiteľstva.“; § 6 ods. 3: „Neposkytnutie dotácie oznámi mestská časť žiadateľovi písomne do 30 dní odo dňa rozhodnutia
(starostu, ...)“.

Žiadosti posúdené Komisiou kultúry MZ - výsledok posúdenia: - v prílohe – Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry MZ BratislavaDúbravka zo dňa 30.9.2020, vyhotovená dňa 2.10.2020.
(Rozpočet na r. 2020: 5.000,- €;
Číslo z CE
žiadostí
o dotáciu:

9/2020
11/2020

predbežne vyčerpaných: 300,- €;

Žiadateľ:

I.N.A.K, OZ,
Kresánkova 1, Bratislava
B-S 13 / Stoh, OZ,
Líščie údolie 162,
Bratislava

Vyhotovila:
Viera Kôpková, referent na úseku dotácií

Bratislava, 5.10.2020

k dispozícii: 4.700,- €).

Účel použitia (stručne):

Doplnená žiadosť: „Vybavenie break dance centra“ –
zakúpenie univerzálneho DJ stola.
„Bitka pri Lamači 1866“:
- honoráre pre účinkujúcich.

Požadovaná
suma:

Suma
navrhnutá
komisiou:

Rozhodnutie
starostu
o poskytnutí dotácie
vo výške:

400,-€

0- €

0,- €

1.000,- €

0,- €

0,- €

Rozhodol dňa: 8.10.2020

RNDr. Martin Zaťovič, v. r.
starosta

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 kultúry MZ dňa 14.10.2020 posúdila žiadosti,
o poskytnutí mimoriadnej dotácie:

Číslo z CE
žiadostí
o dotáciu:

38/2020
37/2020

Žiadateľ:

ZRaP pri Základnej škole
Pri kríži, OZ,
Pri kríži 11, Bratislava
STUDIO 9, s. r. o.,
Trnovec nad Váhom 889

Vyhotovila:
Viera Kôpková, v. r., referent na úseku dotácií
Bratislava, 27.10.2020

Miestne zastupiteľstvo dňa 20.10.2020 uzn. č. 162/2020 rozhodlo

Požadovaná
suma:

Suma
navrhnutá
komisiou

Rozhodnutie MZ
o poskytnutí
dotácie
vo výške:

chodbe“ – na materiál a úpravu interiéru.

1.000,- €

1.000,- €

1.000,- €

Zabezpečenie projektu „Dúbravský dôchodca Teta Margit a spol. ...“ – výroba audiovizuálneho
diela.

1.000,- €

1.000,- €

1.000,- €

Účel použitia (stručne):

Realizácia projektu „ART galéria na školskej

