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Návrh  uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

   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 
Centrum rodiny, n. o. vo výške               1700,- EUR  1700,- EUR 

                                                  _ _ _ 

 
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 dotácia pre Neziskovú organizáciu  Centrum rodiny, n.o. bola doručená     po 
termíne, ktorý stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 
06/2019 zo dňa 10.12.2019 o poskytovaní dotácií. Žiadosť o dotáciu sa považuje za 
mimoriadnu, preto sa predkladá Miestnemu zastupiteľstvu. Tento projekt sa týka ľudí, ktorí 
museli opustiť svoje domovy dôsledkom vojnového konfliktu na Ukrajine. Centrum rodiny, 
n.o. na základe súčasného stavu a potrieb tejto komunity chce zorganizovať denný letný tábor, 
ktorého účastníkmi by boli deti z rodín zasiahnutých vojnou a deti z našich sociálne slabších 
rodín. 

_ _ _ 

Stanovisko Komisie školstva a mládeže zo dňa 09.06. a 10.06.2022  
(„per rollam“) 

 
1. Centrum rodiny, n.o. 
Komisia školstva a mládeže si naštudovala žiadosť Neziskovej organizácie Centrum rodiny, 
n.o.  o dotáciu vo výške 1700,- EUR a „per rollam“ zahlasovala o poskytnutí nenávratnej 
dotácie. Komisia školstva a mládeže odporúča  poskytnúť dotáciu 1700 EUR.   

 
Komisia schvaľuje dotáciu 1700,- EUR pre Centrum rodiny, n.o. 
 
Hlasovanie:  prítomní:7                za:7          proti: 0        zdržal sa: 0 
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