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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2015 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre športové kluby:

Por. číslo

Žiadosť o dotáciu

Navrhovaná suma

1.

ŠHK KŠK BA Bratislava

4.500,- €

2.

Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24

3.500,- €

3.

Futbalový klub Dúbravka

3.000,- €

Dôvodová správa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa podľa ustanovení § 4 ods. 3
písm. a) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších
predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) a b) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Čl. 48 ods. 2 Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa § 5 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 2 a 4 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na všeobecne záväznom nariadení
č.1/2005 o poskytovaní dotácií, zo dňa 17. 5. 2005.
Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.1/2005, zo dňa
17. 5. 2005, 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 § 4 ods. 1 rozhodovanie o poskytnutí dotácie rozhoduje starosta do výšky
1659,69 eur a miestne zastupiteľstvo nad 1659,69 eur až do vyčerpania sumy vyčlenenej
v rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok a druh podpory.
Na základe skutočnosti, že jednotlivým športovým klubom bola navrhnutá suma nad
1659,69 eur je potrebné dotáciu schváliť miestnym zastupiteľstvom.
Materiál o poskytnutí nenávratných finančných dotácii na rok 2015 pre športové kluby
neprešiel miestnou radou z dôvodu časovej tiesne.
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Informácia o navrhovaných sumách pre jednotlivé športové kluby na rok 2015

Por.
číslo

Žiadosť o dotáciu

Požadovaná
suma

Navrhnutá
suma

1.

ŠHK KŠK BA HOBA Bratislava

7.000,- €

4.500,- €

2.

Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova
24

5.000,- €

3.500,- €

3.

Futbalový klub Dúbravka

10. 000,- €

3.000,- €

Stanovisko komisie športu miestneho zastupiteľstva
Komisia športu na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2015 sa jednohlasne uzniesla a navrhla
starostovi schváliť požadovanú výšku nenávratných dotácií žiadateľov o poskytnutie dotácií
pre športové kluby na rok 2015.
a) ŠHK KŠK BA - HOBA – navrhovaná suma – 4.500,- €
b) Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24 – navrhovaná suma – 3.500,- €
c) Futbalový klub Dúbravka – navrhovaná suma – 3.000,- €

Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti:
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0

zdržali sa: 0

