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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
Odporúča
a/ pre rok 2013 prerozdeliť z celkovej sumy určenej v rozpočte na príslušný rok na dotácie
62,5 % (50 000 €) na úrovni Miestneho zastupiteľstva
12,5 % (10 000 €)) na úrovni Miestnej rady
25 % (20 000 €)) na úrovni starostu

b/ Miestnemu zastupiteľstvu schváliť/neschváliť poskytnutie dotácie nasledovným žiadateľom:
1. Občianskemu združenie Ulita na prevádzku komunitného centra Kopčany
2. ELOSA, s.r.o. na seniormenu v reštaurácii Alfa
Schvaľuje/neschvaľuje
poskytnutie dotácie
1. Občianskemu združeniu KASPIAN na zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a
mládež

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 všetky tri predložené žiadosti boli zaevidované až v štvrtom štvrťroku 2012 a projekty majú
byť realizované v roku 2013 celoročne, predkladáme ich na rokovanie v prvom štvrťroku 2013.
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 2013 bolo v programe 1, podprogram 5
schválených 80.000,- Eur.

3. Zoznam žiadostí
1. Občianske združenie Ulita
Sídlo: Kopčianska 90, Bratislava
Projekt: Prevádzka komunitného centra Kopčany
Cieľom projektu je systematicky a pravidelne poskytovať služby zamerané na zvyšovanie kvality života
detí a mládeže na sídlisku Kopčany. Ide o terénnu prácu vykonávanú priamo v uliciach a zameranú na
kreatívne a zmysluplné trávenie voľného času, školskú prípravu zameranú na vytvorenie
podnecujúceho a pokojného priestoru na prípravu detí do školy, predškolskú prípravu, ktorá prebieha
počas letných prázdnin a klubovú činnosť.
Termín: celoročne
Požadovaná suma: 8 270 €
Celkové náklady: 55 000 €
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch:
2008 vo výške 10 000 Sk
2009 vo výške 150 000 Sk
2010 vo výške 2 640 €
2011 vo výške 3 500 €
2012 vo výške 3 000 €
Oddelenie sociálnych vecí odporúča poskytnutie dotácie.
Komisia sociálna a bytová ako vecne príslušná poskytnutie dotácie .............
2. Elosa s.r.o.
Sídlo: Ružová dolina 33, Bratislava
Projekt: Seniormenu v reštaurácii Alfa
Cieľom projektu je poskytnúť osobám starším ako 70 rokov s trvalým pobytom v Petržalke zľavu na
odber jedného denného menu so zľavou 50%.
Termín: celoročne, resp. do vyčerpania dotácie
Požadovaná suma: 21 900 €
Celkové náklady: 21 900 €
V posledných piatich rokoch dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka nezískali.
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie neodporúča.
Komisia sociálna a bytová ako vecne príslušná poskytnutie dotácie.............
3.Občianske združenie Kaspian
Sídlo: Ambroseho 18, Bratislava
Projekt: Zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a mládež
Cieľom projektu je vytvoriť bezpečný a podnetný priestor pre trávenie voľného času deti a mládeže
Kladie dôraz na prevenciu, zvyšovanie kvality a rozširovanie možností života cieľovej skupiny.
Termín: celoročne
Požadovaná suma: 5 500 €
Celkové náklady: 74 158 €
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch:
2009 vo výške 4 647 €
2010 vo výške 2 640 + 900 na tvorivé dielne
2011 vo výške 2 500 €
2012 vo výške 2 000 € + 200 € na športové súťaže
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča.
Komisia sociálna a bytová ako vecne príslušná poskytnutie dotácie.............

