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Návrh uznesenia 
 

 
Miestne zastupiteľstvo 
 
                                                                 schvaľuje 
 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce občianske združenie: 

1. OZ ABCedu pre vzdelanie vo výške 5 000,- 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. OZ ABCedu pre vzdelanie vo výške 5 000,- EUR 
 

 
 

Stanovisko komisie školstva a mládeže MZ 
    Komisia školstva a mládeže prerokovala žiadosť o poskytnutie dotácie na svojom 

zasadnutí dňa 5. októbra 2020. S prihliadnutím na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti 
s ochorením COVID 19 a zrušením akýchkoľvek aktivít mimo výchovno-vzdelávacieho 
procesu na školách, odporučila miestnemu zastupiteľstvu neschváliť požadovanú výšku 
nenávratnej finančnej dotácie žiadateľovi na rok 2020, ktorej požadovaná suma presahuje 1700 
EUR.  
 
Hlasovanie:        prítomní:  6           za: 6               proti:  0         zdržali sa: 0  
 
 
 



 3 

Uznesenie MR  č. 86/2020 
zo dňa 24.11. 2018 

Miestna rada 
o d p o r ú č a 

 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

schváliť 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce občianske združenie: 

1. OZ ABCedu pre vzdelanie vo výške 5 000,- EUR. 
 

Hlasovanie:       prítomní:6         za:0         proti:6          zdržali sa:0       nehlasovali:0      
 
Uznesenie nebolo prijaté.   
 


