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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

a) poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Dúbravka občianskemu združeniu Dúbravčan v celkovej výške 500,- EUR. 

b) Presun sumy 500,- EUR z rozpočtovej položky 01. 1.1. 633 016*2  5.1 Správa – reprezentačné 

na RP 08. 2.0. 642 002 8.2. Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019. 

 

- - - 

Dôvodová správa 

Všeobecné 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 Slovenskej republiky Bratislavy, 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, 

a to 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. 

 

Občianske združenie Dúbravčan roky spolupracuje s mestskou časťou na vytváraní 

funkčných, zaujímavých a komunitu tvoriacich miest v mestskej časti ako i na rozvoji komunity 

samotnej. V rámci aktivít tiež buduje komunikáciu medzi občanmi a samosprávou. Jeho snahou je 

tvorba funkčnej komunity, zvyšovanie vzťahu k mestskej časti - lokálpatriotizmu, tvorba živých miest 

spejúcich k zmysluplnému tráveniu voľného času v Dúbravke.  

 

Zámerom projektu komunitnej záhrady Dúbravčan je vytvorenie živého, sociálne naplneného 

zeleného priestoru na prehlbovanie a vytváranie vzťahov medzi obyvateľmi, budovanie komunity, 

vzťahu k prírode. Cieľom projektu je premena nevyužívaného priestoru pozemku v mestskej časti na 

zelenšie, environmentálne udržateľné miesto na socializáciu za pomoci miestnych obyvateľov - 

nadšencov pre záhrady. Projekt je určený všetkým bez rozdielu veku a skúsenosti, búra bariéry, má 

v pláne fungovať na environmentálnych princípoch a umožniť zmysluplne tráviť voľný časť. 

Komunitná záhrada je vytvorená na pozemku o veľkosti 772 m2, ktorý bol miestnym zastupiteľstvom 

za účelom vytvorenia komunitnej záhrady daný do prenájmu občianskemu združeniu Dúbravčan 

v zmysle nájomnej zmluvy. 

Aktuálne občianske združenie získalo z Nadácie hlavného mesta SR Bratislavy dotáciu vo výške 

5.000,-EUR na realizáciu zámeru komunitnej záhrady. Na naplnenie vytýčeného zámeru, 

pozdvihnutia funkčnosti priestoru, ktorú umožní uchádzačom zmysluplne využívať priestor 

a splneniu podmienok Nadácie hlavného mesta SR Bratislavy, žiada OZ o dotáciu vo výške 500,- 

EUR mestskú časť Bratislava-Dúbravka. 

 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť nenávratnú 

finančnú dotáciu na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka občianskemu združeniu 

Dúbravčan v celkovej výške 500,- EUR. Na financovanie dotácie navrhujeme využiť finančné 

prostriedky pôvodne určené na reprezentačné účely mestskej časti bez dopadu na schválený rozpočet 

MČ. 

 

 


