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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
s chv a ľu je 

 
a/  prerozdelenie celkovej sumy určenej v rozpočte na príslušný rok na dotácie:  
25% na úrovni starostu,  
12,5% na úrovni Miestnej rady  
a 62,5% na úrovni Miestneho zastupiteľstva  

 
 
b/  poskytnutie dotácií nasledovným žiadateľom : 
 
Školský športový klub B.S.C. 
 
MŠKI Petržalka 
 
Hockey klub Petržalka 2010 
 
Volejbalový klub Slávia UK 
 
Slovenský autoturist klub 
 
Plavecká akadémia s.r.o. 
 
Pomoc ohrozeným deťom 
 
ZPMP IMPULZ 
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2. Dôvodová správa 
Podľa VZN č. 2/2005 zo dňa 4.10.2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií z 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 3, ods. 4  žiadosť o poskytnutie dotácie 
predloží žiadateľ na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len miestny úrad) 
v termínoch  do: 
a) 31. marca,  
b) 30. júna, 
c) 30. septembra, 
príslušného kalendárneho roka. 
Podľa § 4 ods. 1 tohto VZN o poskytnutí dotácie mestská časť rozhodne v kalendárnom 
štvrťroku nasledujúcom po kalendárnom štvrťroku, v roku v  ktorom došlo k podaniu žiadosti. 
Mimoriadne môže rozhodnúť aj skôr, ak sú na to okolnosti hodné osobitného zreteľa. 
 
Nakoľko v čase tvorenia materiálu a zasadnutí komisií a poslaneckých klubov nebol 
ukončený 1. štvrťrok, do 31.3.2012 sme naďalej evidovali  prichádzajúce žiadosti, ktoré 
predložíme na rokovanie v najbližšom možnom termíne.  
Miestnemu zastupiteľstvu predkladáme žiadosti, podané v I. štvrťroku 2012, ktoré boli 
prerokované v komisiách, poslaneckých kluboch a boli predložené aj  na rokovanie miestnej 
rady. 
 
Podľa § 4 ods. 2 o poskytnutí dotácie rozhoduje 
a) do 3 320 EUR starosta mestskej časti  
b) od 3 320 EUR do 8 300 EUR miestna rada mestskej časti  
c) nad 8 300 EUR miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
 
V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 bolo v programe 1, podprogram 5 
schválených 100.000,- Eur. 
 
Je potrebné určiť, aký podiel z celkovej sumy má v rozhodovacej právomoci starosta, aký 
Miestna rada a aký Miestne zastupiteľstvo. Navrhujeme, aby pre rok 2012 to bolo nasledovne 
25 % (t.j. pre tento rok 25 000,- Eur) starosta, 
12,5 % (t.j. pre tento rok 12 500 Eur) Miestna rada, 
62,5 % (t.j. pre tento rok 62 500,- Eur) Miestne zastupiteľstvo. 
 
 
Materiál prerokovala Miestna rada dňa 3. apríla 2012. 
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Vo   vyššie    uvedenom   období    boli    mestskej    časti    doručené     tieto     žiadosti   
vo  výške nad 8 300,- Eur: 
 
1. Školský športový klub B.S.C. Bratislava 
Sídlo:Holíčska 50, 851 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Boris Vaňo, Martin Galata, zodpovedný za projekt: Boris Vaňo 
Projekt: Ak chceš športovať, skús to s nami. 
Účelom projektu je zapojiť deti Petržalky do športovej činnosti, organizovanie súťaží, 
turnajov a iných akcií nie len pre členov ŠK, ale aj pre verejnosť. Dotácia bude použitá na 
zabezpečenie priestorov na športovú prípravu, vylepšenie materiálneho vybavenia družstiev, 
zabezpečenie účasti na celoslovenských súťažiach a turnajoch a na sociálny program klubu, 
ktorý je určený pre deti z nízkopríjmových a sociálne slabších rodín. 
Termín: celoročne 
Požadovaná suma: 20 000 €   
Celkové náklady:    65 000 €  
V posledných piatich rokoch získali dotáciu od MČ Bratislava-Petržalka: 
2008 – 15 000 Sk, 2009 – 200 €, 2010 – 400 € 
Stanovisko OŠKŠ: oddelenie odporúča žiadosti vyhovieť. 
 
2.MŠK Iskra Petržalka, občianske združenie 
Sídlo: Údernícka 20, 851 01 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Dominik Svetík, Mgr. Ján Vígaš, zodpovedný za projekt: Dominik 
Svetík 
Projekt: Rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mládeže v žiackych 
a dorasteneckých oddieloch MŠKI Petržalka. Dotácia bude využitá na zabezpečenie 
celoročného tréningového procesu žiackych a mládežníckych (dorasteneckých a juniorských) 
družstiev, nákup športových potrieb a športového materiálu, prenájom telocviční, účastnícke 
poplatky na turnajoch a súťažiach. 
Termín: celoročne 
Požadovaná suma: 38 000 € 
Celková suma: 78 000 € 
Dotáciu získali z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka v rokoch: 
2007 – 49 000 €, 2008 – 49 000 €, 2009 – 49 000 €, 2010 -  14 000 €, 2011 – 10 000 € 
Stanovisko OŠKŠ:  oddelenie odporúča žiadosti vyhovieť. 
 
3.Hockeyclub Petržalka 2010, občianske združenie 
Sídlo: M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava 
Šštatutárny zástupca: JUDr. Lukáš Machala, Ing. Jozef Pinček, zodpovedný za projekt: 
JUDr. Lukáš Machala 
Projekt:  Činnosť hokejového klubu. Cieľom projektu je rozvoj telesnej výchovy a športu 
a ochrana zdravia prostredníctvom propagácie a aktívnej profesionálnej a amatérskej 
športovej činnosti.  Finančné prostriedky budú použité  na prenájom ľadovej plochy 
a ostatných športovísk, nákup hokejovej výstroje pre najmenších hokejistov, cvičebných 
pomôcok, úhradu lekárskych prehliadok, administratívne účely, upratovacie a čistiace práce. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 40 222 € 
Celková suma: 130 542 € 
Nový subjekt, dotáciu od MČ Bratislava-Petržalka doteraz nezískali. 
Stanovisko OŠKŠ: nakoľko sa jedná o novovzniknutý subjekt v Petržalke, doteraz s MČ 
nespolupracovali. Žiadosť spĺňa podmienky VZN. 
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4. VK Slávia UK Bratislava, občianske združenie 
Sídlo:Haanova 52, 854 01 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Dr. Vladimír Hančík, zodpovedný za projekt: detto 
Projekt:  Zabezpečenie tréningového procesu európskych, celoslovenských a regionálnych 
súťaží dospelých a volejbalovej mládeže, organizovanie turnajov mládeže. 
Cieľom projektu je zabezpečiť podmienky pre všestranný rozvoj volejbalu v Bratislave. 
Zabezpečenie podmienok pre účinkovanie družstva v Európskom pohári a v dlhodobej súťaži 
Stredoeurópskej ligy. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 15 000 € 
Celková suma: 95 000 € 
Dotáciu od MČ Bratislava-Petržalka ešte nezískali. 
Stanovisko OŠKŠ: MČ doteraz s organizáciou nespolupracovala. Žiadosť po doplnení spĺňa 
podmienky VZN na poskytnutie dotácie. 
 
5. Slovenský autoturist klub (SATC) 
Sídlo:Bosákova 3, 851 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Pokorný, zodpovedný za projekt: detto 
Projekt : Obnova materiálu a údržba areálu na Bosákovej ul. Cieľom projektu je dopravná 
výchova detí. 
Termín: 1.4. – 31.10.2012 
Požadovaná suma: 13 670 € 
Celková suma: 15 170,70 € 
Dotáciu od MČ získali v rokoch: 2007 – 34 400 Sk, 2008 – 127 000 Sk, 2009 – 7 929 € 
Stanovisko OŠKŠ: žiadosť spĺňa podmienky VZN. 
 
6. Plavecká akadémia, s.r.o. 
Sídlo: Drobného 7, 841 01 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Bachratý, zodpovedný za projekt: detto 
Projekt : Vybudovanie a prevádzkovanie špecializovaného detského plaveckého centra. 
Cieľom projektu je zvýšenie plaveckej gramotnosti detí, zmysluplné trávenie voľného času, 
rozvoj plaveckého športu v Petržalke. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 9 000 € 
Celková suma: 140 127 € 
Dotáciu od MČ v predchádzajúcich rokoch nežiadali. 
Stanovisko OŠKŠ: žiadosť bola posúdená ako oprávnená. 
 
7. Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom, Centrum Nádej 
Sídlo:  Švabinského 7, 851 01 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Mgr. Adriana Havašová, Zodpovedná za projekt: detto 
Projekt:  Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia. Cieľom projektu je zabezpečiť 
kvalitnú právnu, psychologickú  a sociálnu  pomoc dospelým obetiam domáceho násilia 
a práca s deťmi.  Dotácia bude použitá najmä na úhradu nákladov za energie a nájom 
priestorov centra, úhradu telekomunikačných nákladov,  nákup hračiek, športových potrieb, 
tvorivého materiálu, cien pre deti v súťažiach, tlač materiálov, vzdelávanie dobrovoľníkov. 
Dotáciu žiadali aj na mzdy na úhradu právnych a účtovníckych služieb, čo VZN neumožňuje. 
Termín: celoročne 
Požadovaná suma: 16 800 € 
Celková suma: 90 000 € 
Dotáciu od MČ Petržalka v posledných 5 rokoch nezískali. 
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8. Združenie na pomoc mentálne postihnutým IMPULZ 
Sídlo:Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 
Štatutárny zástupca: JUDr. Zuzana Stavrovská 
Projekt:  Rozšírenie pracovných príležitostí pre klientov – sviečkárskej dielne 
Cieľom projektu je prispieť k osobnému rozvoju a naplneniu sociálnych a spoločenských 
potrieb klientov. Dotácia bude použitá na  nákup technického a materiálneho vybavenia 
dielne. Zorganizovanie workshopu, spoločných výletov a kultúrnych programov. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma:  10 013 € 
Celkové náklady:  20 000 € 
V roku 2009 získali dotáciu 9 958 €. 
Rovnakú žiadosť predložili aj na sumu do 8 300 €. Miestna rada schválila poskytnutie dotácie 
na uvedený účel vo výške 4 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


