
Informácia  o  žiadosti  o  dotáciu 
(do CE dotácií doručená 20.11.2018)                    
 
Dňa 16.11.2018 bola mestskej časti doručená žiadosť o poskytnutie dotácie: 

- žiadateľ:                               Projekt Život, občianske združenie 
- požadovaná suma:                700,- €. 
- projekt:                                 “Zóna bez peňazí“, 
- miesto realizácie projektu:   DK-D, Saratovská 2/A, Bratislava, 
- termín aktivity:                    24.11.2018. 

 
V zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií, § 3 ods. 6: „Výška dotácie sa posúdi individuálne 
v príslušných komisiách s ohľadom na finančné možnosti mestskej časti“; § 4 ods. 1: „O poskytnutí 
dotácie rozhoduje starosta do výšky 1.659,70 € ...“; § 4 ods. 3: „Ak sa dotácia neposkytne, oznámi to 
mestská časť žiadateľovi písomne do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí dotácie“. 
 
Žiadosť bola 20.11.2018 postúpená Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej. 
Stanovisko komisie doručené 22.11.2018: „... komisia sa nebude predmetnou žiadosťou 
zaoberať.“ 
 
Prehľad čerpania rozpočtu (rozpočtová položka   10.7.0.642 002 3 12.2.): 

- rozpočet na rok 2018 .............     5.000,- €, 
- čerpanie k 30.9.2018  .............  - 1.500,- €, 
- rezerva pre n. f. TU SME .....   -    300,- €, 
- nevyčerpané prostriedky: .......    3.200,- €. 

 
Požiadavka k vybaveniu  -  poskytnutiu,  resp.  neposkytnutiu  dotácie:  

- O poskytnutí dotácie rozhoduje starosta do výšky 1.659,70 €  (§ 4 ods. 1 VZN). 
- Oznámenie o neposkytnutí dotácie sa doručí písomne do 30 dní odo dňa rozhodnutia (§ 

4 ods. 3 VZN), ktoré má vydať starosta. 
 
Odôvodnenie: 
V zmysle uvedeného – starosta rozhoduje o poskytnutí – neposkytnutí každej dotácie do výšky 
1.659,70 € bez ohľadu na stanovisko príslušnej komisie.  
 
Z uvedených dôvodov prosím o rozhodnutie starostu k predmetnej dotácii tak, aby som 
mohla administratívne vybaviť príslušné náležitosti v stanovenej lehote – t. j.  vyhotovenie 
zmluvy o poskytnutí dotácie,  alebo oznámiť žiadateľovi neposkytnutie dotácie. 
 
 
Rozhodnutie  starostu : 

s poskytnutím dotácie  -  nesúhlasím * 

                                       -   súhlasím *  vo výške   300,-  eur.                      23.11.2018 
(* nehodiace sa prečiarknúť) 
                                                                                                                      
                                                                                                                                           .......................................... 
Vypracovala:  Viera Kôpková, v. r.                                                                                     RNDr. Martin Zaťovič 
V Bratislave dňa 20.11.2018                                                                                                           starosta 


