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Návrh uznesenia 

 
Miestna rada 
 
                                                                 odporúča 
 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce občianske združenie: 

1. RRC HYDROROCK Bratislava vo výške 3 000,- EUR. 
 

 
 

Dôvodová správa 
 
  

Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 06/2019, zo dňa 
10.12.2019, o poskytovaní dotácií stanovuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka právnickým osobám, ktorých  zakladateľom je mestská 
časť a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo 
trvalý pobyt na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ak je to v prospech 
mestskej časti a jej obyvateľov za predpokladu, že mestská časť má na tento účel vo svojom 
rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené prostriedky. 

Podľa § 6 ods. 1 vyššie uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka o poskytnutí finančnej dotácie rozhoduje starosta do výšky 1700,- EUR 
vrátane a miestne zastupiteľstvo nad 1700,00 EUR až do vyčerpania sumy vyčlenenej 
v rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok a druh podpory. 

 
Nenávratná finančná dotácia pre občianske združenie sa navrhuje schváliť miestnym 

zastupiteľstvom na základe skutočnosti, že požadované suma je nad 1700 EUR. 
 

1. RRC HYDROROCK Bratislava vo výške 3.000,- EUR 
 

 
Stanovisko komisie kultúry MZ zo dňa 25.03.2021. 

Komisia kultúry prerokovala žiadosť o poskytnutie dotácie na svojom zasadnutí dňa 
25. apríla 2021. S prihliadnutím na problém rozlíšenia medzi sídlom subjektu, miestom 
aktivity subjektu a členmi subjektu z Dúbravky, ako aj s prihliadnutím na to, že komisia         
v aktuálnej situácii nepodporuje vyčleňovanie finančných prostriedkov na akcie, o ktorých nie 
je jasné, či sa vôbec budú môcť zorganizovať – projekt a udelenie dotácie nepodporila. 
Komisia by prostriedky na letné aktivity, pokiaľ bude vôbec možné v danej situácii aktivity 
realizovať, prioritne vyčlenila pre organizácie v pôsobnosti a so sídlom v Dúbravke. Komisia 
ďalej konštatuje, že hoci je projekt  zameraný na sociálne slabšie deti, nie je jasné, ako chce 



ich účasť organizátor zabezpečiť. Projekt na základe jeho popisu sa komisii nezdá úplne 
premyslený.  

Komisia kultúry odporúča udeliť dotáciu pre občianske združenie RRC HYDROROCK 
Bratislava vo výške 3.000,- EUR 

 
Hlasovanie: Proti: 5          Za: 0           Zdržal sa: 1 


