
Požiadavka  k  vybaveniu  –  poskytnutiu,  resp.  neposkytnutiu  dotácie   (rok  2022) 
 
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  školstva  a  mládeže  MZ  -  dňa 16.5.2022 / výsledok posúdenia:   -  v  prílohe  –  Zápisnica zo zasadnutia 
                                                                                                   Komisie školstva a mládeže MZ Bratislava-Dúbravka,  vyhotovená 16.5.2022  
 
(Rozpočet  na  r. 2022:    6.000,- €;     predbežne vyčerpaných:   0,- €;      k dispozícii:  6.000,- €   vrátane dotácií, o ktorých bude rozhodovať MZ).  
 

Číslo z CE 
žiadostí 

o dotáciu: 

 
Žiadateľ: 

 

 
Účel použitia  (stručne): 

 
Požadovaná 

suma: 

Suma 
navrhnutá 
komisiou: 

Rozhodnutie 
starostu 

o poskytnutí dotácie 
vo výške: 

 19/2022 Bullka,  OZ,  Bullova 2, 
841 01  Bratislava 

„Detská miniknižnica a letná čitáreň pre MŠ Bullova“–  
detský domček a vybavenia – letná čitáreň.  1.700,- € 0,- €  0,- € 

 20/2022 Ľ. Gajdošová – mastička,  
živnostník,  Pod záhrada- 
mi  29,  841 01  Bratislava 

„Rozvoj detského klubu – Lesné jahody“ – materiál na 
aktivity detí v prírode. 1.700,- € 0,- € 0,- € 

 21/2022 Damborkovo,  OZ, 
Damborského  3, 
841 01  Bratislava 

„50. výročie založenia MŠ“ – materiál na prezentáciu 
histórie MŠ pre rodičov, žiakov, hostí MŠ. 1.000,- € 0,- € 0,- € 

 22/2022 Rodičovské združenie  
pri ZŠ Beňovského,  OZ, 
Beňov. 1, 841 01 Bratislava 

„Komunitná záhradka pre deti“ – materiál na vytvorenie 
záhradky. 1.690,- € 1.690,- € 1.690,- € 

 31/2022 ZRaPŠ pri ZŠ Pri kríži, 
Pri kríži 11,  841 02 Bratisl. 

„Sadnime si spolu“ – vaky, pufy, lavice na sedenie, 
spoločenské hry. 1.700,- € 1.700,- € 1.700,- € 

 
Vyhotovila:   Viera Kôpková,  referent na úseku dotácií                                                                                                               Rozhodol  dňa:   22.6.2022                                                                                                                                                                                          
Viera Kôpková,  referent na úseku dotácií                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                       RNDr. Martin Zaťovič, v. r. 
Bratislava, 21.6.2022                                                                                                                                                                                      starosta     


	Požiadavka  k  vybaveniu  –  poskytnutiu,  resp.  neposkytnutiu  dotácie   (rok  2022)

