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Návrh  uznesenia 
 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

A) schváliť 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma nad 1700,- EUR:       žiadali              navrhovaná   
                          suma  
 

1. OZ Novak Vision, vo výške        5 000,- EUR   800,- EUR 
2. La Portella, vo výške  5 558,- EUR                  0,- EUR 
3. OZ Roman Rusňák, vo výške      4 900,- EUR                  0,- EUR  

   
B) berie na vedomie 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma do výšky 1700,- EUR vrátane:     žiadali                schválená   
                         suma 
    

1. OZ Stoh (Lamačská bitka), vo výške 1 000,- EUR  1 000,- EUR 
2. Jednota dôchodcov, vo výške  1 700,- EUR  1 000,- EUR 
3. OZ Pátrač Tino, vo výške  1 300,- EUR  1 000,- EUR 
4. OZ Cultura Humana, výške  1 700,- EUR          0,-EUR  
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Dôvodová správa 
                                                                                                                                

Všeobecne 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 a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí 
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo 
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka alebo 
poskytujú služby obyvateľom mestskej časti Bratislava-Dúbravka, a to len na podporu 
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejno-prospešných účelov,   na 
podporu podnikania a zamestnanosti.   

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

 
Nenávratná finančná dotácia pre jednotlivé OZ sa navrhuje schváliť miestnym 

zastupiteľstvom na základe skutočnosti, že sa jedná o  sumu nad 1700,- EUR nasledovne: 
 
1. OZ Novak Vision, vo výške        5 000,- EUR   800,- EUR 
2. La Portella, vo výške  5 558,- EUR                  0,- EUR 
3. OZ Roman Rusňák, vo výške      4 900,- EUR                  0,- EUR 

 
--- 

 

Stanovisko Komisie kultúry zo dňa 21.04.2022 
 

1. OZ  Novak Vision  
 
Komisia prerokovala žiadosť OZ Novak Vision o dotáciu vo výške 5000,- EUR. Po krátkej 
rozprave komisia odporúča udeliť dotáciu 800,- EUR.  
 
Komisia schvaľuje dotáciu 800,- EUR pre OZ Novak Vision. 
Hlasovanie:  za: 4          proti: 0        zdržal sa: 1 
 

2. OZ  Roman Rusňák  
 
Komisia prerokovala žiadosť OZ Roman Rusňák o dotáciu vo výške 4900,- EUR. Tajomník 
komisie uviedol, že v podstate ide o ponuku existujúceho hotového programu (výchovno-
vzdelávacie koncerty). Uviedol, že podľa žiadosti by podstatnú časť dotácie tvorili platby     za 
honoráre a výkon technikov v DKD, čo možno po vzájomnej dohode zrealizovať aj iným 
spôsobom.   
 
Komisia schvaľuje dotáciu 4900,- EUR pre OZ Roman Rusňák. 
Hlasovanie:  za: 0          proti: 5        zdržal sa: 0 
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3. OZ  La Portella 
 
Posúdenie žiadosti OZ La Portella o dotáciu vo výške 5558,- EUR na slávnostnú prezentáciu 
absolventov a športových reprezentantov TŠ La Portella bolo podmienené dodaním potvrdenia 
o zvolení predsedu OZ. Toto potvrdenie nebolo v termíne doručené, preto komisia o dotácii 
nemohla meritórne rozhodnúť.  Podstatnú časť dotácie mali tvoriť náklady               na prenájom 
priestorov a personál DK Dúbravka (3558,- EUR) a bližšie nešpecifikované náklady na 
hudobného hosťa (2000,- EUR). Tajomník komisie informoval, že podobné podujatia (napr. 
s viacerými ZUŠ) poriada DKD na základe štandardných zmlúv (50/50), keď náklady na 
prenájom priestorov a personál znáša odd. kultúry. Realizáciu podujatia teda možno riešiť po 
vzájomnej dohode OZ a DKD, resp. starostu MČ. 
 

 


