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

(rok 2022)

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 9.5.2022 posúdila žiadosti, Miestne zastupiteľstvo dňa 21.6.2022 uzn. č. 286/2022 rozhodlo o poskytnutí dotácií:
Číslo z CE
žiadostí
o dotáciu:

7/2022

10/2022
11/2022

12/2022
15/2022
16/2022
25/2022

Žiadateľ:

Účel použitia (stručne):

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, tréning v on-line priest.
Zabezpečenie programu „Tenis v Dúbravke“ – prenájom
dvorcov, haly, odmeny trénerom, rozhodcom, nákup
lôpt, vecných cien, medailí.
Zabezpečenie programu „Pohybové a športové hry,
kondičný program pre deti a mládež“ – prenájom
športovísk a haly, nákup športového materiálu, medaily
a vecné ceny, odmeny trénerom.
Zabezpečenie programu „Športovanie pre Dúbravčanov“
– prenájom priestorov a náklady s tým spojené.

Tenisový klub Dúbravka,
OZ,
Lysákova 1, Bratislava
Dúbravský športový klub,
OZ,
Sekurisova 14, Bratislava
Dúbravské športové
centrum, OZ,
Lysákova 1, Bratislava
Piruetka, OZ,
Homolova 12, Bratislava
Bežecký klub „Hraj Na Tie
Nohy“ Bratislava, OZ,
Repašského 3, Bratislava
SportInstitute, OZ,
Laurinská 3, Bratislava

Zabezpečenie projektu „Škola korčuľovania na ľade“ –
na prenájom ľadovej plochy.
Zabezpečenie programu „Športová atletická príprava
detí a mládeže“ – nákup materiálno-technického vybavenia, prenájom priestorov, regenerácia športovcov.
Zabezpečenie projektu „Intenzívny plavecký výcvik pre
základné školy“ – prenájom plaveckých dráh, odmeny
plaveckým trénerom.

Požadovaná
suma:

Suma
navrhnutá
komisiou:

Rozhodnutie MZ
o poskytnutí dotácie
vo výške:

8.000,- €

3.500,- €

3.500,- €

2.500,- €

2.500,- €

3.000,- €

0,- €

0,- €

5.000,- €

0,- €

0,- €

2.500,- €

2.000,- €

2.000,- €

11.000,- €

8.900,- €

8.900,- €

3.645,- €

0,- €

0,- €

7.000,- €

27/2022
28/2022
29/2022
30/2022
32/2022
33/2022
34/2022

39/2022

Futbalový klub polície
Bratislava, OZ,
Ľuda Zúbka 25, Bratislava
HOBA BRATISLAVA, OZ
Harmincova 2, Bratislava
Box klub BOXER
Dúbravka, OZ,
Batkova 2, Bratislava
Futbalový klub Dúbravka,
OZ, K Horánskej studni 29,
Bratislava
Školský športový klub
Gymnázium, Bilik. 24, OZ,
Bilíkova 24, Bratislava
Športová škola
Galaktikos, OZ,
Uhrova 16, Bratislava
Tanečný klub „Danube“
Bratislava, OZ,
Janotova 14, Bratislava
Benitim, OZ,
Fláviovská 43, Bratislava

Zabezpečenia programu „Podpora činnosti futbalového
klubu“ – materiálno-technické vybavenie, prenájom
ihriska, telocviční, mzdové a prevádzkové náklady.
Zabezpečenie programu „Športová príprava v ľadovom
hokeji“ – prenájom ľadovej plochy.
Zabezpečenie programu „Tréningy boxu–deti a mládež“
– nákup športového náradia pre box.
Zabezpečenie programu „Rozvoj mládežníckeho
futbalu v m. č. Bratislava-Dúbravka“ – prenájom
a starostlivosť o šatne, ihrisko, údržba okolia štadióna.
Zabezpečeniu projektu „Dôslednou prípravou na ceste
za titulmi“ – prenájom hál, náklady na prípravné
turnaje a sústredenia.
Zabezpečenie projektu „Rozvoj dúbravského florbalu“ prenájom telocviční, klubovne Batkova 2, Vianočný
turnaj, nákup florbalových bránok a loptičiek, búnd, ... ..
Zabezpečenie projektu „Memoriál Ivanky Dvořáčkovej
v integraovanom tanečnom športe 2022“ – prenájom
priestorov a techniky, cestovné, ubytovanie, stravovanie,
honoráre pre funkcionárov súťaže, propagačný materiál,
ceny, kvety, ... .
Zabezpečenie programu „myTEEN – športovo-mentoringový program pre tínedžerky“– promo aktivity,
propagácia, športové pomôcky, prenájom telocviční
a tried, personálne zabezpečenie kurzov.

Vyhotovila:
Viera Kôpková, v. r., referent na úseku dotácií
Bratislava, 30.6.2022
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