
Požiadavka  k  vybaveniu  –  poskytnutiu,  resp.  neposkytnutiu  dotácie   (rok  2019) 
 
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  posúdená   Komisiou  kultúry  MZ   -  dňa  29.10.2019  /  výsledok posúdenia:  - v prílohe – Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry 
MZ Bratislava-Dúbravka vyhotovená dňa 29.10.2019.  
 
(Rozpočet  na r. 2019:  5.000,- €;     predbežne vyčerpaných: 500,- €;     k dispozícii:  4.500,- €).  
 
 

Číslo z CE 
žiadostí 

o dotáciu: 

 
Žiadateľ: 

 

 
Účel použitia  (stručne): 

 
Požadovaná 

suma: 

Suma 
navrhnutá 
komisiou: 

Rozhodnutie 
starostu 

o poskytnutí dotácie 
vo výške: 

 12/2019 Pátrač Tino,  OZ,  
Cabanova 13/A,  Bratislava 

Na realizáciu projektu  „Pátrač Tino spoznáva...“  –  
vecné  ceny  pre  deti,  grafická  príprava  a  tlač, ... .   500,- € 500,- €            500,- € 

 20/2019 Istro production,  s. r. o., 
Vajnorská 1,  Bratislava 

Na podporu aktivity  „Trojkráľový sprievod“  –  náklady 
spojené s propagáciou, doprava zvierat, technika, ... . 1.600,- €    0,- €                0,- € 

 21/2019 Čmelík,  OZ, 
Bujnákova 1,  Bratislava 

Na podporu aktivity  „Tvorivé Vianoce“  –  nákup  
materiálu na tvorivé dielne.   600 € 300,- €            300,- €          

 
 
 
Vyhotovila:                                                                                                                                                                                       Rozhodol  dňa:    05.11.2019                                                                                                                                                                                    
Viera Kôpková, v. r.,  referent na úseku dotácií                                                                                                                                   
             
                                                                                                                                                                                         
Bratislava, 05.11.2019                                                                                                                                                                      RNDr. Martin Zaťovič, v. r.  
                                                                                                                                                                                                                          starosta     



Požiadavka  k  vybaveniu  –  poskytnutiu,  resp.  neposkytnutiu  dotácie   (rok  2019) 
 
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  posúdená   Komisiou  sociálno-zdravotnou  a  bytovou  MZ  - dňa 13.11.2019  /  výsledok posúdenia:   -  v  prílohe   –  Zápisnica 
                                                                                                                       zo zasadnutia  Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MZ Bratislava- 
                                                                                                                       Dúbravka  zo  dňa 13.11.2019,  vyhotovená  dňa  15.11.2019.  
 
(Rozpočet  na r. 2019:  4.000,- €;     predbežne vyčerpaných:  2.030,- €;     k dispozícii:  1.970,- €).  
 
 

Číslo z CE 
žiadostí 

o dotáciu: 

 
Žiadateľ: 

 

 
Účel použitia  (stručne): 

 
Požadovaná 

suma: 

Suma 
navrhnutá 
komisiou: 

Rozhodnutie 
starostu 

o poskytnutí dotácie 
vo výške: 

  19/2019 Centrum pre rodinu 
Kvapka, n. o.,   
Polianky 5, Bratislava 

Na  realizáciu  projektu  „Včasná pomoc deťom a  
rodinám“ – nákup testov a metodík na posúdenie 
vývinovej úrovne. 

1.600,-€  1.600- €          1.600,-€          

 
 
 
Vyhotovila:                                                                                                                                                                                   Rozhodol  dňa:     25.11.2019                                                                                                                                                                                    
Viera Kôpková, v. r.,   referent na úseku dotácií                                                                                                                                   
             
                                                                                                                                                                                         
Bratislava, 22.11.2019                                                                                                                                                                    RNDr. Martin Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                                                                                                                          starosta     
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