
Informácia  o  poskytnutí  dotácií  -  rozhodnutím  Miestneho  zastupiteľstva  m.  č.  Bratislava-Dúbravka     (rok 2021)   
 
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 17.5.2021  posúdila žiadosti,  Miestne  zastupiteľstvo dňa 22.6.2021  uzn. č. 209/2021  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: 
   4/2021  HOBA Bratislava,  OZ, 

Harmincova 2,  Bratislava 
Zabezpečenie projektu „Spoločná cesta, spoločné 
víťazstvá“ -  zabezpečenie všeobecnej a špeciálnej 
prípravy hokejistov vo veku od 5 do 20 rokov – 
prenájom ľadovej plochy, nákup dresov. 

12.000,- € 11.500,- €        11.500,- € 

   8/2021 Tenisový klub Dúbravka,  
OZ,   
Lysákova 1,  Bratislava 

Zabezpečenie programu „Tenis v Dúbravke“ – prenájom 
dvorcov, haly, odmeny trénerom, rozhodcom, nákup 
lôpt, vecných cien, medailí. 

 
7.000,- €  2.000,- €          2.000,- € 

   9/2021 Dúbravský športový klub, 
OZ, 
Sekurisova 14,  Bratislava 

Zabezpečenie programu „Pohybové hry, fitnes 
a kondičné tréningy pre deti a mládež; Dúbravská 
minifutbalová liga“ – prenájom športovísk a haly, nákup 
športového materiálu, medaily a vecné ceny, odmeny 
inštruktorom a trénerom. 

 8.000,- €        0,- €                 0,- € 

  10/2021 Tanečný klub „Danube“ 
Bratislava,  OZ, 
Janotova 14,  Bratislava 

Zabezpečenie projektu „MS v integrovanom tanečnom 
športe 2021“ – prenájom priestorov a techniky, 
cestovné, ubytovanie, stravovanie, honoráre pre 
funkcionárov súťaže, propagačný materiál, ceny.  

5.000,- € 2.000,- €          2.000,- € 

  11/2021 Box klub BOXER Dúbrav., 
OZ,  
Batkova 2,  Bratislava 

Zabezpečenie programu „Tréningy boxu–deti a mládež“ 
– nákup športového náradia pre box. 3.000,- € 2.000,- €          2.000,- € 

  16/2021 Futbalový klub polície 
Bratislava,  OZ,  
Ľuda Zúbka 25,  Bratislava 

Zabezpečenia programu „Podpora činnosti futbalového 
klubu“ – nákup športového a materiálno-technického  
vybavenia, prenájom ihriska, telocviční, mzdové 
a prevádzkové náklady. 

8.000,- € 6.000 €          6.000,- € 



  17/2021 Športová  škola  
Galaktikos,  OZ,  
Uhrova 16,  Bratislava 

Zabezpečenie projektu „Spojme deti pre šport vonku!“ -  
prenájom telocviční, letný kemp Batkova, Vianočný 
turnaj, nákup florbalových mantinelov. 
 

4.800,- € 3.000,- €        3.000,- € 

  18/2021 Bežecký klub „Hraj Na Tie  
Nohy“ Bratislava,  OZ, 
Repašského 3,  Bratislava 

Zabezpečenie programu „Pohybová príprava detí a 
mládeže“ – nákup materiálno-technického vybavenia, 
športového materiálu a pomôcok, prenájom  priestorov, 
záhradný domček-náraďovňa. 

8.000,- € 7.000,- €        7.000,- € 

  22/2021 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. 

11.000,- € 10.500,- €      10.500,- € 

  25/2021           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. 

7.000,- € 3.000,- €        3.000,- € 

 
 
Vyhotovila:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Viera Kôpková, v. r.,  referent na úseku dotácií                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                        
Bratislava, 1.7.2021                                                                                                                                                                                                                                                        


