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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre
nasledovného žiadateľa:
Por. č
Žiadateľ
1.
Vlastníci bytov
a NP Beňovského
10-16, Bratislava

Správca
Údržba domov s.r.o.,
Homolova 19,
Bratislava

Suma (v Eur)
2725,63

Dátum podania
25.11.2019

v celkovej výške 2725,63 - EUR za účelom vybudovania uzamykateľného kontajnerového
stojiska.
Dôvodová správa
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 a za predpokladu, že mestská časť má na tento účel vo svojom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené prostriedky.
Podľa § 4 ods. 1 vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia o poskytnutí
dotácie rozhoduje starosta do výšky 1.659,69 EUR a miestne zastupiteľstvo nad 1.659,69
EUR až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok
a druh podpory.
Mestská časť poskytuje žiadateľom, na základe podanej žiadosti, dotácie ako
jednorazový príspevok na vybudovanie uzamykateľného a zastrešeného kontajnerového
stojiska za účelom zabezpečenia čistoty, šetrenia nákladov obyvateľov a vlastnú kontrolu nad
produkciou odpadov zo strany dotknutých obyvateľov. Dotácia sa počíta ako percentuálny
podiel z celkovej fakturovanej sumy za dielo a je vyplatená až po úplnom dokončení stavby
stojiska.
Jedná sa o nasledovných žiadateľov:
Por. č
Žiadateľ
Správca
Suma (v Eur)
Dátum podania
1.
Vlastníci bytov
Údržba domov s.r.o.,
2725,63
25.11.2019
a NP Beňovského Homolova 19,
10-16, Bratislava
Bratislava
Celková suma ktorá je predmetom schvaľovacieho procesu je 2725,63 eur.
Na základe vyššie uvedeného navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť
nenávratnú finančnú dotáciu pre žiadateľa uvedeného v tabuľke vyššie vo výške 2725,63
EUR za účelom vybudovania uzamykateľného a zastrešeného kontajnerového stojiska.
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