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Návrh uznesenia 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

poskytnutie mimoriadnej nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pre OZ Vagus, Račianska 78, Bratislava vo výške 850,- EUR na terénnu 
sociálnu prácu s ľuďmi bez domova. 
 

 
 

Dôvodová správa 
  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2019, 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 SR 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 verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 
a zamestnanosti. 

Podľa § 5 ods. 1 uvedeného všeobecne záväzného nariadenia miestne zastupiteľstvo 
môže v odôvodnených prípadoch schváliť mimoriadnu dotáciu pre žiadateľa, ktorý požiadal 
o dotáciu mimo určeného termínu podľa § 4 ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
Podanie žiadosti po termíne 31.3. v tomto prípade žiadateľ zdôvodnil situáciou spôsobenou 
pandémiou a predpokladaným nárastom počtu klientov aj v mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa navrhuje schváliť miestnym zastupiteľstvom 
mimoriadna nenávratná finančná dotácia pre OZ Vagus, Račianska 78, Bratislava vo výške 
850,- EUR na terénnu sociálnu prácu s ľuďmi bez domova. 

 
 
 

Stanovisko Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej miestneho zastupiteľstva 
 

Komisia sociálno-zdravotná a bytová miestneho zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 
27.5.2020 prerokovala žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie subjektu OZ 
Vagus a odporučila schváliť finančnú dotáciu v požadovanej výške 850,- EUR. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 7            za: 7            proti: 0            zdržal sa: 0 
 
 
 
 


