
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, november 2008 
 

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 28.10.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa   4.11.2008 
 
 
 
 
 

N  á  v  r  h   
     na poskytnutie dotácií  z rozpočtu mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto na rok 2008  

______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať Návrh  
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej 
časti na rok 2008   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter  Tatár  
zástupca starostu  

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Anna Lašánová  
vedúca finančného oddelenia  

 - návrh uznesenia  
- dôvodovú správu  
- zápisnicu z komisie vzdelávania, mládeže 
  a športu, zápisnicu z komisie sociálnej, 
  zdravotnej a rodiny        

 
  

  



Návrh uznesenia :  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
s c h v a ľ u j e 
 
poskytnutie  dotácií  z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008 
takto :  
 
l. Rodičovské združenie  
   pri materskej škole 
   Šulekova 35                                   na realizáciu projektu  
   811 035 Bratislava                         „Máme radi pohyb“                               35 000.- Sk  
 
 
2. Betánia, n.o.,                                AGC- domov dôchodcov  
    Partizánska 6,                               a zariadenie opatrovateľskej                                                                                 
    Bratislava                                                                                                      10 000.- Sk 
 
3. Empatia, n.o                                 na  
    DOS, Haanova 26                        DOS, imobilní, ťažko chorí  
    Bratislava                                                                                                        5 000.- Sk 
 
4. Bratislavská katolícka  
    charita, Heydukova 14                 na opatrovanie chorých v domá- 
    Bratislava                                     com prostredí                                             8 000.- Sk  
 
5. Živena, spolok slovenských 
    žien, MO Bratislava,                    na sociálnu činnosť spolku                        5 000.- Sk 
 
6.  regiony.sk- Klub Senior ,           na internet pre dôchodcov, 
     OZ Medená 5,                             podpora, poradenstvo                               15 000.- Sk  
     Bratislava 
 
7.  GALANT,n.o 
      Multifunkčné sociálne  
      centrum pre deti a dospelých     na zriadenie chránenej dielne                    10 000.- Sk  
 
8.  Zväz diabetikov Slovenska  
     ZO I., II., III., Vlčkova 26          na aktivizáciu dôchodcov   
     Bratislava                                    pre účasť na vzdelávaní                               5 000.- Sk  
 
9.  Združenie sclerosis  
     Multiplex NÁDEJ,  
     Nad Lúčkami 51,                       na  fungovanie a činnosť  
     Bratislava                                   združenia                                                      5 000.- Sk  
 
 



10. Klub mnohodetných rodín, 
      OZ, Lichardova 16,                  na realizáciu projektu  
      Bratislava                                 denné matky                                                 10 000.- Sk  
 
11. Domov pre každého, OZ 
      Stará Vajnorská 92,                     na pomoc sociálne  
      Bratislava                                      odkázaným                                                 10 000.- Sk 
 
12. DEPAUL Slovensko,n.o  
      Kapitulská 18                                na rozšírenie prevádzky 
      Bratislava                                      Krčméryho 8-10                                         10 000.- Sk  
                                                  



Dôvodová správa :  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  v rozpočte na rok 2008 
schválilo poskytnutie dotácií  fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorých zriaďovateľom  nie je mestská časť,  uznesením č.  107/2007  vo výške  700 tis. Sk. 
 
Finančné prostriedky boli rozdelené takto :  
na sociálnu oblasť                  400 tis. Sk 
na kultúrne projekty               100 tis. Sk 
na školstvo a šport                  100 tis. Sk 
na životné prostredie              100 tis. Sk. 
 
Uznesením miestneho zastupiteľstva  č.  99/2008, ktorým bola schválená  štvrtá zmena rozpočtu, 
boli finančné prostriedky určené na sociálnu oblasť zvýšené o 90 tis. Sk.    
 
Predmetom  predloženého návrhu na poskytnutie dotácií sú navrhnuté dotácie komisiou  
sociálnou, zdravotnou a rodiny   a komisiou vzdelávania, mládeže a športu.  
 
Prehľad o celkovej výške poskytnutých dotácií a premietnutí návrhu    je uvedený v tabuľke : 
 
 
 
                                                                                                                         ( v tis. Sk)   
        
Oblasť Rozpočet  

2008 
Schválené  
 

Návrh  Zostatok 

sociálna  490 397 93 0 
kultúra 100 100  0 0 
školstvo a šport 100   65             35 0 
životné prostredie 100 100   0 0 
spolu 790 662 128 0 
 


