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Návrh  uznesenia 
 

 
Miestna rada 

odporúča 
 

miestnemu zastupiteľstvu  
schváliť návrh na poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2017 z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby: 
 

1. HOBA Bratislava vo výške 8.250 Eur 
2. Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24 vo výške 4.750 Eur 
3. Futbalový klub Polície Dúbravka-Bratislava vo výške 3.000 Eur 
4. Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Dúbravka vo výške 1.800 Eur 

 
 

 
Dôvodová správa 

 
  

Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.1/2005, zo dňa 
17.5.2005, 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 § 4 ods. 1 vyššie uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka rozhodovanie o poskytnutí dotácie rozhoduje starosta do výšky 1659,69 
eur a miestne zastupiteľstvo nad 1659,69 eur až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte 
mestskej časti na príslušný rozpočtový rok a druh podpory. 

Na základe skutočnosti, že jednotlivým športovým klubom bola navrhnutá suma nad 
1659,69 eur je potrebné dotáciu schváliť miestnym zastupiteľstvom.  

Nenávratná finančná dotácia sa navrhuje schváliť týmto športovým klubom:  
 

a)  HOBA  Bratislava– navrhovaná suma – 8.250,- € 
b) Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24 – navrhovaná suma – 4.750,- € 
c) Futbalový klub Polície Dúbravka-Bratislava – navrhovaná suma – 3.000,- € 
d) Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Dúbravka – navrhovaná suma – 1.800,- € 
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Stanovisko komisie športu MZ 
Komisia športu na svojom zasadnutí dňa 22. mája 2017 sa  uzniesla a navrhla starostovi 

schváliť požadovanú výšku nenávratných dotácií žiadateľov o poskytnutie dotácií pre 
športové kluby na rok 2017. 

 
a) HOBA Bratislava – navrhovaná suma – 8.250,- € 

Hlasovanie:        prítomní:  7           za:    6            proti:  0         zdržal sa:  1 
 

b) Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24 – navrhovaná suma – 4.750,- € 
Hlasovanie:        prítomní:  7           za:   7             proti:  0         zdržali sa:  0 
 
 

c) Futbalový klub Polície Dúbravka-Bratislava – navrhovaná suma – 3.000,- € 
Hlasovanie:        prítomní:  7           za:   7             proti:  0         zdržali sa:  0 

 
 

d) Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Dúbravka – navrhovaná suma – 1.800,- € 
Hlasovanie:        prítomní:  7           za:     6           proti:  0         zdržal sa:  1 
 
 
 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka č.1/2005, zo dňa 17.5.2005 o poskytovaní dotácií navrhla schváliť 
žiadosti aj ostatným žiadateľom o finančnú dotáciu na rok 2017 takto: 

a) Šachový klub Dúbravan – navrhovaná suma – 400,- € 
b) Občianske združenie Piruetka – navrhovaná suma – 400,- € 
c) Športová škola Galaktikos – navrhovaná suma – 400,- € 
d) Športový klub Tenis Centrum – navrhovaná suma – 500,- € 
e) Mládežnícky basketbalový klub Karlovka – navrhovaná suma – 500,- € 
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Stanovisko komisie športu MZ 
Komisia športu na svojom zasadnutí dňa 22. mája 2017 sa  uzniesla a navrhla 

starostovi schváliť požadovanú výšku nenávratných dotácií žiadateľov o poskytnutie dotácií 
pre ostatné športové kluby na rok 2017 . 
 
 
 

a) Šachový klub Dúbravan – navrhovaná suma – 400,- € 
Hlasovanie:        prítomní:  7           za: 7               proti:  0         zdržali sa:  0 
 

b) Občianske združenie Piruetka – navrhovaná suma – 400,- € 
Hlasovanie:        prítomní:  7           za:  6               proti:  1         zdržali sa:  0 
 

c) Športová škola Galaktikos – navrhovaná suma – 400,- € 
Hlasovanie:        prítomní:  7           za:  6               proti:  0         zdržal sa:  1 
 

d) Športový klub Tenis Centrum – navrhovaná suma – 500,- € 
Hlasovanie:        prítomní:  7           za:  4               proti:  0         zdržali sa:  3 
 

e) Mládežnícky basketbalový klub Karlovka – navrhovaná suma – 500,- € 
Hlasovanie:        prítomní:  7           za:  0               proti:  4         zdržali sa:  3 
 


