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Návrh uznesenia 
 

 
Miestne zastupiteľstvo 
 

schvaľuje 
 

poskytnutie mimoriadnych nenávratných finančných dotácií na rok 2020 z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka pre nasledujúce organizácie: 
 

1. Centrum rodiny, n.o., Bazovského 6, Bratislava vo výške 1.800,- EUR 
2. Depaul Slovensko, n.o., Kapitulská 18, Bratislava vo výške 1.100,- EUR 
3. Doma u Kapucínov, n.o., Župné nám. 10, Bratislava vo výške 1.600,- EUR 

 
 

 
Dôvodová správa 

  
Mestská časť Bratislava-Dúbravka zverejnila dňa 21.8.2020 mimoriadnu dotačnú 

výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie za účelom zmierňovania negatívnych dopadov 
epidémie COVID-19. Výzva bola určená predovšetkým pre organizácie pracujúce s týmito 
cieľovými skupinami: ľudia bez domova, rodiny v núdzi, osamelí rodičia s deťmi, prepustení 
z výkonu trestu odňatia slobody a ľudia ohrození stratou bývania. 

V stanovenej lehote doručili žiadosti tri organizácie, svojou činnosťou zamerané aj na 
prácu s uvedenými cieľovými skupinami: Centrum rodiny, n.o., Depaul Slovensko, n.o. a 
Doma u Kapucínov, n.o.   

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. Podľa § 
5 uvedeného všeobecne záväzného nariadenia poskytnutie mimoriadnych dotácií schvaľuje 
miestne zastupiteľstvo; pred rozhodnutím miestneho zastupiteľstva výšku dotácií posudzuje 
príslušná komisia miestneho zastupiteľstva (§ 6 ods. 2). 

 
 
 

Stanovisko Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
 

Komisia sociálno-zdravotná a bytová na svojom zasadnutí dňa 16.9.2020 sa uzniesla 
a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť výšku mimoriadnych nenávratných 
finančných dotácií žiadateľom o mimoriadnu nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020. 
 
Hlasovanie komisie: 
 

a) Centrum rodiny, n.o. - navrhovaná suma 1.800,- EUR 
Hlasovanie:     prítomní: 6           za: 6            proti: 0            zdržal sa: 0 

b) Depaul Slovensko, n.o. - navrhovaná suma 1.100,- EUR 
Hlasovanie:     prítomní: 6           za: 6            proti: 0            zdržal sa: 0 

c) Doma u Kapucínov, n.o. - navrhovaná suma 1.600,- EUR 
Hlasovanie:     prítomní: 6           za: 6            proti: 0            zdržal sa: 0 

 


