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Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
b e r i e   n a   v e d o m i e , 
že na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva predloží miestny kontrolór 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
správu o výsledku kontroly dodržiavania 
Všeobecne záväzného nariadenia 
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Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
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Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
Anna Repková 
Útvar miestneho kontrolóra 

 - návrh uznesenia 
- správu 
- prílohu 

 



 
 
 
Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
správu o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012 



S P R Á V A 
o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

za rok 2012 
 
 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na II. polrok 2013 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 113/2013 
z 25.06.2013 bola vykonaná kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012.  
 
Kontrolu vykonali: Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol rok 2012.  
 
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
I.1. Základné údaje 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. 
a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo dňa 10. 03.2009  
uznesením č. 14/2009 na VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.  
 
I.2. Predchádzajúce kontroly 
 Kontrola nadväzovala na následnú finančnú kontrolu z roku 2008 (Správa č. 3/2008), 
ktorá bola zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2007 a na následnú finančnú kontrolu z roku 2010 (správa 
č. 3/2010), ktorá bola zameraná na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej 
predmetom bolo dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 
 
I.3. Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly 

- Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, 

- zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

- zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov, 

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
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- VZN č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, 

- Opatrenie  č. 1/2012 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 02.01.2012 
o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadení v znení 
dodatkov č. 1-6, 

- Príkaz prednostu č. 23/2011 z 30.03.2011. 
 
I.4. Podklady poskytnuté ku kontrole 
1. Rozpočet na rok 2012 
2. Zmeny rozpočtu v roku 2012 
3. Záverečný účet za rok 2012 
4. Zápisnice z gesčných komisií  
5. Uznesenia MZ prijaté v roku 2012, týkajúce sa dotácií 
6. Webová stránka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2008  
8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2010 
9. Spisové materiály v skladbe:  A šanón – sociálna oblasť        24     spisov 
     B šanón – školstvo                     5     spisov 
     C šanón – kultúra                     12     spisov 
     D šanón – životné prostredie     5     spisov 
     Spolu      46     spisov 
 
II. SCHVÁLENIE DOTÁCIÍ 
 
II.1. Uznesenia MZ 
 O poskytnutí dotácií rozhodlo miestne zastupiteľstvo mestskej časti na základe 
návrhov vecne príslušných komisií: 

- Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
- Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport, 
- Komisia pre kultúru 
- Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie, 

 
Schválenie dotácií bolo v súlade s § 4 VZN č. 2/2009, a to nasledovnými uzneseniami. 
- MZ zo dňa 14.02.2012            uzn. č.     1/2012  
- MZ zo dňa 27.03.2012            uzn. č.   28/2012    
- MZ zo dňa 24.04.2012            uzn. č.   46/2012  
- MZ  zo dňa 26.06.2012            uzn. č.   70/2012  
- MZ zo dňa 25.09.2012            uzn. č. 103/2012  
- MZ zo dňa 23.10.2012            uzn. č. 107/2012  
- MZ zo dňa 11.12.2012            uzn. č. 129/2012  
 
- MZ zo dňa 14.02.2012  12 dotácií  5 750,00 EUR 
- MZ zo dňa 27.03.2012    5 dotácií     950,00 EUR 
- MZ zo dňa 24.04.2012    3 dotácie     650,00 EUR 
- MZ  zo dňa 26.06.2012    6 dotácií   1 750,00 EUR 
- MZ zo dňa 25.09.2012    2 dotácie     600,00 EUR 
- MZ zo dňa 23.10.2012    4 dotácie  1 050,00 EUR 
- MZ zo dňa 11.12.2012    1 dotácia      300,00 EUR 
  Spolu      33 dotácií           11 050,00 EUR 
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V kontrolovanou období, teda v roku 2012 boli schválené (neschválené) dotácie v súlade s § 2 
a § 3 VZN č. 2/2009 na aktivity v týchto oblastiach: 
 
Stredisko     Oblasť   Počet žiadostí  Schválené Neschválené 
161               A. Sociálna         24                  18           6  
162               B. Kultúra         13                    8           5 
163           C. Školstvo           5                    4           1 
164          D. životné prostredie              5                    3           2 
Spolu             47                 33                    14 
 Rozdiel medzi celkovým počtom podaných žiadostí (47) a celkovým počtom spisov 
(46) je spôsobený tým, že v jednom spise sú vedené 2 uznesenia, resp. 2 zmluvy.  
 
II.2. Rozpočet 
Stredisko     Oblasť 
161            A. sociálna         7 000 € 
162       B. kultúra         1 800 € 
163       C. školstvo         1 500 € 
164       D. životné prostredie             750 € 
Spolu                  11 050 € 
 
 Pôvodný rozpočet bol schválený dňa  20.12.2011 uznesením č. 123/2011. Druhou 
zmenou rozpočtu v oblasti dotácií (celkovo šiesta zmena rozpočtu) bol dňa 25.09.2012 
upravený prijatím uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 89/2012. 
 Poslednú úpravu vykonala starostka mestskej časti dňa 20.12.2012  Rozpočtovým 
opatrením starostky č. 6/2012.        
 
Stredisko    Oblasť           Rozpočet         Rozpočet                   
                         pôvodný                po zmenách               
161         A. sociálna    6 000 €        7 000  €             
162         B. kultúra   1 500   €         1 700  €        
163         C. školstvo      1 500   €         1 500  €        
164         D. životné prostredie  1 500   €                550  €   
 Spolu                                                            10 500  €           10 750  €       
 
II.3. Čerpanie 
Stredisko     Oblasť                                    Čerpanie rozpočtu 
161         A. sociálna                       7 000  € 
162         B. kultúra         1 700  € 
163         C. školstvo           1 500  € 
164         D. životné prostredie           550  € 
 Spolu                                                                 10 750 € 
 
 Rozdiel medzi schválenou sumou finančných prostriedkov (11 050 €) a sumou, ktorá 
bola rozpočtovaná a aj vyplatená je spôsobený tým, že v prípade jednej dotácie boli finančné 
prostriedky vrátené (300 €). Konkrétne išlo o dotáciu v oblasti kultúry – žiadosť z 13.02.2012, 
vedenú pod poradovým číslom 16.  
 Jeden krát bola zaúčtovaná dotácia na iné stredisko. 
Všetky dotácie, ktoré boli schválené, ako aj údaje k nim prislúchajúce sú uvedené v       
Prílohe č. 3. 
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III. SPISOVÁ  AGENDA 
 
III.1. Všeobecne 
 Kontrolou bola preverená celá spisová agenda za rok 2012, vedená finančným 
oddelením (referát účtovníctva) miestneho úradu mestskej časti, zvlášť za každú oblasť 
a podľa jednotlivých žiadateľov. Pre vedenie agendy okrem iných predpisov (zákonov) boli 
určujúce hlavne 2 dokumenty – VZN č. 2/2009 a Príkaz prednostu č. 23/2011.  
 Spis každého žiadateľa mal obsahovať podľa VZN 2/2009 predloženú žiadosť 
o poskytnutie dotácie, zmluvu o poskytnutí dotácie, platobný poukaz a vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov: 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie  
- Zmluva o poskytnutí dotácie  
- Platobný poukaz  
- Vyúčtovanie finančných prostriedkov  
 

III. 2. Príkaz prednostu č. 23/2011 
Prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vydal dňa 

30.03.2011 Príkaz č. 23/2011, ktorým sa ustanovujú povinnosti zamestnancov v procese 
prípravy, uzatvárania a archivácie zmlúv, v ktorom v bode I. „Podľa čl. 3 ods. 2 
Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určil 
povinnosti zamestnancov mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto v procese prípravy, 
uzatvárania a archivácie zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto“.  
 V uvedenom Príkaze v bode 1) je definované, že „každý návrh na uzatvorenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je mestská časť, musí byť pri kolobehu v rámci Miestneho úradu 
mestskej časti sprevádzaný protokolom, ktorého vzor tvorí prílohu tohto príkazu“.  
- Kontrolou všetkých 46 spisov bolo zistené, že vo všetkých prípadoch, kde došlo 
k podpísaniu zmluvy bola priložená aj fotokópia protokolu o obehu zmluvy, čím bol naplnený 
tento bod príkazu prednostu.  
 
IV. VZN č. 2/2009 
 
§ 2  - Mestská časť poskytne dotáciu na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 
prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a na podporu 
zamestnanosti na území mestskej časti najmä na: 
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
c) ochrana zdravia obyvateľstva, 
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
e) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
f) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt. 
- Všetky dotácie boli schválené v súlade s daným paragrafom, ktorý rámcovo určuje účel 
danej dotácie. Napriek tomu, že v žiadostiach je pomerne podrobne rozpracovaná 
problematika, na aký konkrétny účel sa financie majú poskytnúť, v zmluve je to definované 
len rámcovo – bez odkazu na daný projekt, čo má za následok, že vyúčtovanie sa nedá 
exaktne odkontrolovať.  
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§ 4 ods. 4 – Kontrolu úplnosti všetkých podaných žiadostí podľa tohto všeobecne záväzného 
nariadenia vykonáva finančné oddelenie. 
- Kontrolou bolo preverených celkovo 46 spisov a možno konštatovať, že sú úplné. Jedna 
žiadosť však neprešla podateľňou, a tak sa v tomto prípade nedajú odkontrolovať konkrétne 
časové súvislosti.  
 
§ 4 ods. 5 – Prijaté žiadosti odstúpi finančné oddelenie na prerokovanie vecne príslušnej 
komisii miestneho zastupiteľstva, ktorá odporučí miestnemu zastupiteľstvu, ktorým 
žiadateľom, na aký presne vymedzený účel, akciu, projekt a a v akej výške môže poskytnutie 
dotácie schváliť. Spracovateľom návrhov na poskytnutie dotácií pre miestne zastupiteľstvo je 
finančné oddelenie.  
- Ani v jednom prípade sa v spise nenachádza písomná informácia, akým spôsobom bola 
príslušná žiadosť doručená gesčnej komisii ku schváleniu.  
Nakoľko však komisie prijali uznesenia a odporučili MZ dotácie schváliť, mám zato, že tak 
bolo učinené. 
 
§ 4 ods. 6 -  Finančné oddelenie vyzve úspešného žiadateľa k podpísaniu zmluvy o poskytnutí 
dotácie do 10 dní od rokovania miestneho zastupiteľstva, na ktorom bolo o poskytnutí dotácie 
rozhodnuté. Návrh zmluvy je prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia.  
- Uvedený § nerieši konkrétny spôsob výzvy úspešného kandidáta, nie je možné 
odkontrolovať, či sa tak udialo do 10 dní od rokovania MZ. Nakoľko však zmluvy boli 
podpísané, mám zato, že tak bolo vo všetkých prípadoch učinené.  
 
§ 5 ods.1 – Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa tohto všeobecne záväzného 
nariadenia je povinný: 
a) vyúčtovať dotáciu do 30 dní po ukončení jednorázovej akcie, najneskôr však do 15. januára 
nasledujúceho roka na príslušnom formulári, ktorý tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného 
nariadenia, 
b) predložiť kópie účtovných dokladov s prílohami k účtovným dokladom o čerpaní 
poskytnutých finančných prostriedkov finančnému oddeleniu, 
c) nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet mestskej časti (uvedený v zmluve 
o poskytnutí dotácie) do 31. decembra rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.  
- Tak, ako ukladajú príslušné odseky tohto paragrafu, boli všetky pridelené dotácie 
vyúčtované. V jednom prípade bola celá dotácia vrátená a v jednom prípade boli vrátené 
nedočerpané financie.  
Vyúčtovania neboli predkladané na finančné odd. cez podateľňu, a tak sa nedalo exaktne 
odkontrolovať, či bola dotácia vyúčtovaná v časovom limite.   
 
§ 5 ods. 2 – Informáciu o vyúčtovaní dotácie, spolu s kópiami účtovných dokladov predloží 
finančné oddelenie vecne príslušným komisiám, ktoré poskytnutie dotácií odporučili, do 15 
dní po vyúčtovaní jednorazových akcií, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.  
- Vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenom § sa konkrétne neuvádza, akou formou (písomne, 
e-mailom, osobne), nedá sa s odstupom času odkontrolovať, či tak bolo učinené, nakoľko sa 
písomná informácia v spisoch nenachádza.  
 
§ 6 ods. 1 – Na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti sa zverejní výška finančných 
prostriedkov schválených na poskytovanie dotácií podľa § 3 ods. 1 do 10 dní od schválenia 
rozpočtu mestskej časti na príslušný rozpočtový rok. 
- Schválený rozpočet vrátane financií pridelených na dotácie bol uverejnený na úradnej tabuli, 
ako aj na webovej stránke mestskej časti.  
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§ 6 ods. 2 – Na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti sa pravidelne zverejňujú 
údaje: 
a) zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácií podľa jednotlivých oblastí, 
b) presne vymedzený účel, akcia, projekt, na ktorý žiadateľ požiadal o dotáciu, 
c) výška požadovanej dotácie, 
d) výška dotácie schválenej miestnym zastupiteľstvom. 
- Táto povinnosť bola dodržaná na webovej stránke mestskej časti, boli pravidelne vždy po 
schválení v miestnom zastupiteľstve zverejňované požadované údaje.  
 
Opatrenie č. 1/2012 z 02.01.2012 v znení dodatku č. 6 zo 7.12.2012  
 Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, prijatý dňa 18.10.2001 a účinný od 01.01.2002, podľa ktorého 
„vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci podľa ods. 2 na doklade 
súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania 
a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácie je alebo nie je v súlade s ...“, bol Opatrením 
starostky č. 1/2012 z 02.01.2012 upravený pre rok 2012 pre potreby mestskej časti.  
 Zákon č. 502/2001 Z. z.  bol novelizovaný zákonom č. 69/2012 Z.z., prijatým dňa 
01.02.2012, účinným od 01.03.2012. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto reagovala na danú 
novelu zákona až v decembri 2012, konkrétne Dodatkom č. 6 k Opatreniu č. 1/2012, účinným 
od 10.12.2012 
 Ako z horeuvedeného vyplýva, nemali zamestnanci miestneho úradu, ktorí sa danou 
agendou zaoberali, takmer počas celého roku k dispozícií interný predpis, čo okrem iného 
spôsobilo nedodržiavanie horeuvedeného zákona.  
 
V. ZÁVER 
 
 Záverom možno konštatovať, že celá spisová agenda bola vedená prehľadne, osobitne 
pre každú oblasť. V prevažnej väčšine sa postupovalo podľa VZN č. 2/2009, resp. Príkazu 
prednostu č. 23/2011. Nedostatky sú uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Jedným 
z najväčších problémov bola skutočnosť, že v uzneseniach o schválení dotácie, resp. 
v predmete zmluvy bolo nejasne – prípadne všeobecne definované na čo sa má dotácia 
použiť. To neumožňovalo jednoznačne určiť správnosť použitia dotácie.  
 Nebol dôsledne dodržiavaný zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo sa v praxi prejavilo, že na účtovných 
dokladoch – Platobný príkaz sa nenachádzala informácia o vykonaní predbežnej finančnej 
kontroly.  
 Za najdôležitejšie však považujem prakticky vyriešiť spätnú väzbu po vyúčtovaní 
dotácie na gesčné komisie, aby sa dalo poslancom (členom príslušných komisií poukázať na 
prípadné nedostatky) a tým sa vyhnúť problémom do budúcna. 
 
 
 
Prílohy:  
3. Celkový prehľad dotácií 
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 Schválená dotácia Zmluva Vyúčtovanie 
P.č. Dátum 

podania Žiadateľ Účel dotácie 
Žiadaná 

výška 
[€] 

v sume 
[€] 

číslo 
uznesenia číslo dátum 

podpisu 

Dátum 
prevodu v sume 

[v €] dňa Použitie 

01. 12.01.2012 Združenie 
kresťanských seniorov 
Slovenska, 
Žabotova 2,BA 

Aktivácia staršej 
populácie, riešenie 
osamelosti st. generácie, 
aktívna staroba 

700 700 1/2012 zo 
14.02.2012 

12/2012/0212 19.3.2012 19.03.2012 700 11.01.2013 Vstupenky do 
divadla, do kina, 
kozmetika, knihy, 
občerstvenie. 

02. 05.01.2012 Združenie zdravotne 
postihnutých občanov 
– ZO 1, MKC 
Gaštanova, 811 04  
Bratislava 

Rehabilitácie členov, 
rekondičné pobyty, 
odborné prednášky, 
kultúrne akcie 

600 100 1/2012 zo 
14.02.2012 

1/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 100 12.12.2012 Prepravná služba. 

03. 12.01.2012 
 
 
 
 

ECHO Združenie na 
pomoc ľuďom 
s mentálnym postihn. 
Sklenárova 12,  
821 09   Bratislava 

Klubová a vzdelávacia 
činnosť, víkend zdravia, 
plavecký vícvik, 
divadelné a mikulášske 
posedenie 

500 300 1/2012 zo 
14.02.2012 

2/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 300 10.01.2013 Autobusová 
preprava, divadelné 
predstavenie, 
občerstvenie, 
Mikuláš. balíčky 

04. 13.01.2012 
 
 
 
 

Charita Blumentál, 
OZ, Vazovova 8,  
811 07  Bratislava 

Klubové stretnutia, 
zájazdy, púte, 
spoločenské akcie, 
výstavy, múzeá, 
návštevy chorých 

700 700 1/2012 zo 
14.02.2012 

5/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 700 08.12.2012 Vstupné na film. 
predstavenie, zájazd 
– púť Rajecká Lesná, 
Šaštín 

05. 13.01.2012 
 
 
 

Charita Blumentál, 
OZ, 
Vazovova 8, 
811 07  Bratislava 

Letný tábor detí 7.-
14.júla 2012 Dubová pri 
Modre 

600 600 1/2012 zo 
14.02.2012 

6/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 600 14.08.2012 Strava a ubytovanie 
pe letný tábor detí, 
doprava, poistenie 

06. 03.02.2012 
 
 
 

Slov. zväz telesne 
postihnutých ZO 127, 
Ševčenkova 19, 851 01  
Bratislava 

Sociálna a humanitná 
činnosť 

320  150 1/2012 zo 
14.02.2012 

9/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 150 16.01.2013 Rekondičný pobyt 
Liptovský Ján 

07. 16.01.2012 
 
 
 
 

Katolícka jednota 
mesta Bratisl., 
pobočka KJ SM-klub 
dôchod. Cukrová 6, 
811 08  Bratislava 
 
 

Finančná podpora 
aktivít Kat. jednoty BA-
SM a klubu dôchodcov 
Kat. jednoty 

700 700 1/2012 zo 
14.02.2012 

4/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 700 14.01.2013 Príspevok na 
prevádz. náklady, 
kultúrne podujatia, 
rozmnožovanie 
tlačív, kniha, 
prednáška, vianočné 
balíčky, pohostenie 
pre členov KZ, 
potraviny pre 
bezdomovcov. 
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 Schválená dotácia Zmluva Vyúčtovanie 
P.č. Dátum 

podania Žiadateľ Účel dotácie 
Žiadaná 

výška 
[€] 

v sume 
[€] 

číslo 
uznesenia číslo dátum 

podpisu 

Dátum 
prevodu v sume 

[v €] dňa Použitie 

08. 18.01.2012 
 
 
 

Bratislavský spolok 
nepočujúcich 1930, 
Haanova 10 
852 23  Bratislava 

Soc. rehabilitačný 
projekt starostlivosti 
o nepočujúcich občanov 

300 300 1/2012 zo 
14.02.2012 

3/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 300 19.12.2012 Lodná doprava Ba-
Devín-Ba, 
občerstvenie  na Deň 
detí, Mikuláš. balíčky 

09. 18.01.2012 
 
 
 
 

Okresná org. Jednoty 
dôchodcov 
Radlinského 51   
Bratislava 

Kultúrno-poznávacie 
zájazdy 

600 100 1/2012 zo 
14.02.2012 

7/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 100 10.01.2013 Zájazd – Skalica, 

10. 18.01.2012 
 
 
 
 

Pokoj a dobro – klub 
dôchodcov,  
Františkánska 2, 
811 01  Bratislava 

návštevy chorých, 
Domov dôchodcov 

800 700 1/2012 zo 
14.02.2012 

8/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 700 20.12.2012 Vstupné a doprava do 
Archolog. múzea, 
návšteva Domova 
dôchodcov, nájomné, 
plyn  

11. 30.01.2012 
 
 
 

Bratislavská 
arcidiecézna charita,  
Heydukova 14,  
811 08  Bratislava 

Pastoračné centrum  
Quo Vadis 
„Aktívne aj v seniu“ 

800 700 1/2012 zo 
14.02.2012 

11/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 700 03.12.2012 Nájomné Seniorklub, 
kalendáre, 
Mikulášske balíčky 

12. 01.02.2012 
 
 
 
 

Senior Klub Kalvária 
Na Kalvárii 10 
811 04  Bratislava 

Na činnosť a aktivity 
klubu 

700 700 1/2012 zo 
14.02.2012 

10/2012/0212 19.03.2012 19.03.2012 700 04.01.2013 Divadelné 
predstavenia, knihy, 
kalendáre 

13. 14.02.2012 
 
 
 
 

Zväz diabetikov 
Slovenska, ZO 1,2,3  
Súťažná 18, 
821 08  Bratislava 

Zvýšiť záujem 
diabetikov dôchodcov o 
edukácie 

240 100 28/2012 z 
27.03.2012 

16/2012/0212 23.04.2012 25.04.2012 100 10.01.2013 Telefónne  účty p. 
Lazarovej, náplň do 
tlačiarne, poštové 
služby 

14. 10.02.2012 
 
 
 

Liga proti rakovine – 
klub  Venuša, 
Brestova 6, 
821 02  Bratislava 

Projekt: Návrat do 
života, psychosociálna 
pomoc ženám 

476 150 28/2012 z 
27.03.2012 

17/2012/0212 23.04.2012 25.04.2012 150 19.11.2012 Vstupenky do 
divadla, výlet do 
Trenčína a Podolia.. 

15. 27.02.2012 
 
 
 
 
 

Združenie zdravotne 
postihnutých, Tehelná 
26 (pobočka Jeséniova 
51), 832 40  Bratislava 

Rehabilitačné a kultúrne 
aktivity pre členov MČ 
SM 

663 300 103/2012z 
25.09.2012 

27/2012/0212 16.10.2012 16.10.2012 300 28.12.2012 Termálne kúpele 
Veľký Meder.  
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 Schválená dotácia Zmluva Vyúčtovanie 
P.č. Dátum 

podania Žiadateľ Účel dotácie 
Žiadaná 

výška 
[€] 

v sume 
[€] 

číslo 
uznesenia číslo dátum 

podpisu 

Dátum 
prevodu v sume 

[v €] dňa Použitie 

16. 29.03.2012 
 
 
 
 

Únia nevidiacich 
a slabozrakých 
Slovákov, Sekulská 1 
(pobočka Zochova 
16/8) 
842 50  Bratislava 

Rekondícia 
a rehabilitácia, výučba 
základných zručností 
pre členov 

500 300 103/2012z 
25.09.2012 

28/2012/0212 16.10.2012 16.10.2012 300 29.12.2012 Rekondičný pobyt 
Liptovský Ján. 

17. 12.09.2012 
 
 
 
 

Autistické  centrum 
Andreas n.o. 
Galandova 7 
811 06  Bratislava 

Projekt: „Muzikoterapia 
v Austist. centre 
Andreas“ pre deti 
a mlad. ľudí s poruchou 
autist. spektra 

345 200 107/2012z 
23.10.2012 

30/2012/0212 28.11.2012 28.11.2012 200 15.01.2013 Materiál na 
muzikoterapiu. 

18. 10.10.2012 
 
 
 
 

Rodinné centrum 
Prešporkovo, 
Zochova 16/11, 
811 03  Bratislava 

Projekt: „Moja 
obľúbená rozprávka“, 
zakúpenie ozvučovacej 
techniky a potrebný 
materiál 

400 200 107/2012z 
23.10.2012 

31/2012/0212 28.11.2012 29.11.2012 200 21.12.2012 Tlač  k projektu, 
materiál 
k projektu, farby, 
ozdoby, dekorácie 

Spolu schválená dotácia [€] 7 000 Spolu vyúčtovanie [€] 7 000 
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 Schválená dotácia Zmluva Vyúčtovanie 
P.č. Dátum 

podania Žiadateľ Účel dotácie 
Žiadaná 

výška 
[€] 

v sume 
[€] 

číslo 
uznesenia číslo dátum 

podpisu 

Dátum 
prevodu v sume 

[v €] dňa Použitie 

01. 14.12.2011 
 
 
 
 
 

Nadácia pre 
záchranu 
kultúrneho 
dedičstva 
Banskobystrická 6, 
811 06  Bratislava 

Projekt: Odkryté 
kapitoly Bratislavy 
Cyklus výstav 

700 150 28/2012 
z 27.03.2012 

13.2012/0212 24.04.2012 25.04.2012 150 15.01.2013 Roll up bannery. 

02. 04.01.2012 
 
 

Spolok DH Spojár 
Žilinská 1 
811 05  Bratislava 
 
 

Projekt: Sada 
koncertných kníh 
v počte 25 kusov 

1 000 250 28/2012 
z 27.03.2012 

14/2012/0212 24.04.2012 25.04.2012 250 15.02.2013 Sada koncertných kníh. 

03. 13.02.2012 
 
 
 

Nadácia Milana 
Rastislava 
Štefánika 
Albrechtova 11,  
821 03  Bratislava 
 

Vydanie knižnej 
publikácie: Milan 
Rastislav Štefánik 
žije v národe 

2 300 300 28/2012 
z 27.03.2012 

15/2012/0212 24.04.2012 25.04.2012   Dotácia nebola čerpaná, 
vrátená na účet 
mestskej časti dňa 
14.11.2012 

04. 12.03.2012 
 
 

Marenčin PT, spol 
s r.o., Jelenia 6, 
811 05  Bratislava 
 
 

Vydanie knižnej 
publikácie Chatam 
Sofer Memoriál 
 

800 300 46/2013 
z 24.04.2012 

20/2012/0212 22.05.2012 23.05.2012 300 14.01.2013 Tlač knihy, foto obal, 
korektúra textu. 

05. 01.03.2012 
 
 
 
 
 
 

Veterán klub Tatra 
141 
Technická 5, 
821 04  Bratislava 

Propagácia 
podujatia 
Prvomájová 
Veterán Tatra rely 

950 150 46/2012 
z 24.04.2012 

19/2012/0212 22.05.2012 23.05.2012 150 10.09.2012 Fa za montáž, demontáž 
štartovacej rampy 
a zabezpečenie služby 
počas prípravy 
a priebehu akcie 
„Prvomájová veterán 
Tatra Rely Bratislaava 
2012“. 
 

06. 30.03.2012 
 
 
 
 
 

Bratislavský 
Gašparko o.z 
Wolkrova 3 
851  
04  Bratislava 

Letné stredy v 
Gašparkove 

340 300 70/2012 
z 26.06.2012 

21/2012/0212 13.07.2012 16.07.2012 300 02.01.2013 Predstavenia, materiál – 
dielne, občerstvenie. 
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 Schválená dotácia Zmluva Vyúčtovanie 
P.č. Dátum 

podania Žiadateľ Účel dotácie 
Žiadaná 

výška 
[€] 

v sume 
[€] 

číslo 
uznesenia číslo dátum 

podpisu 

Dátum 
prevodu v sume 

[v €] dňa Použitie 

07. 10.09.2012 
 
 
 
 
 

Slovenská 
katolícka charita, 
Kapitulská 18,  
814 15  Bratislava 

Realizácia výstavy 
fotografií 
(Aktívne) starnutie 
vo svete 

450 50 107/2012 
z 23.10.2012 

28/2012/0212 12.12.2012 13.12.2012 50 09.01.2013 Tlač veľkoplošných 
fotografií. 

08. 10.09.2012 
 
 
 
 
 

Slovenská 
katolícka charita, 
Kapitulská 18, 814 
15  Bratislava 

Realizácia výstavy 
fotografií 
(Aktívne) starnutie 
vo svete 

450 300 129/2012 
z 11.12.2012 

32/2012/0212 20.12.2012 18.12.2012 300 09.01.2012 Tlač veľkoplošných 
fotografií. 

Spolu schválená dotácia [€] 1 800 Spolu vyúčtované [€] 1 500 
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 Schválená dotácia Zmluva Vyúčtovanie 

P.č. Dátum 
podania Žiadateľ Účel dotácie 

Žiadaná 
výška 

[€] 
v sume 

[€] 
číslo 

uznesenia číslo dátum 
podpisu 

Dátum 
prevodu v sume 

[v €] dňa Použitie 

01. 22.05.2012 Rada rodičov pri 
Gymnáziu Grösslingova 
18,  
811 09  Bratislava 

OH Gamča 2012 900 600 70/2012 
z 26.06.2012 

23/2012/0212 16.07.2012 
 
 
 
 

16.07.2012 
 
 
 
 
 

600 bez dátumu Prenájom sály 
Istropolis 
 
 

02. 28.05.2012 Združenie rodičov pri 
ZŠ M.R. Štefánika, 
Grösslingova 48, 
Bratislava 

Projekt: 
Dovidenia škola 

300 175 70/2012 
z 26.06.2012 

24/2012/0212 16.07.2012 
 
 

16.07.2012 
 
 
 
 

175 14.08.2012 Darčekové 
poukážky žiakom na 
nákup knih. 
 
 

03. 04.06.2012 Vysokoškolský 
športový klub FTVŠ 
UK Lafranconi, Nábr. 
arm. gen. L. Svobodu 9, 
Bratislava 

Projekt: 
Športové 
prázdniny na 
FTVŠ UK 2012 

 125 70/2012 
z 26.06.2012 

25/2012/0212 16.07.2012 
 
 
 

16.07.2012 
 
 
 
 
 
 

125 27.08.2012 Obedy, vstup do 
ZOO, občerstvenie. 

04. 09.10.2012 Zámoček, OZ 
Kuzmányho 9,  
811 06  Bratislava 

Projekt: Naša 
spoločná 
Olympiáda 

600 600 107/2012 
z 23.10.2012 

29/2012/0212 28.11.2012 
 
 
 
 

29.11.2012 
 
 
 
 
 

596,16 15.01.2013 Športové náradie. 
Zvyšná suma 3,84 €  
vrátená do pokladne  
miestneho úradu.  
 

Spolu schválená dotácia [€] 1 500 Spolu vyúčtované [€] 1496,16 
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 Schválená dotácia Zmluva Vyúčtovanie 
P.č. Dátum 

podania Žiadateľ Účel dotácie 
Žiadaná 

výška 
[€] 

v sume 
[€] 

číslo 
uznesenia číslo dátum 

podpisu 

Dátum 
prevodu v sume 

[v €] dňa Použitie 

01. 01.03.2012 
 
 
 
 
 

OZ Klub Happyland, 
Brnianska 13, 
811 04  Bratislava 

Projekt: Eko 
Happyland 2012 
na materiál, 
pomôcky (farby, 
látky, lepidlá, 
krep. 
papier,´fotog., 
výkresy 

1 000 200 46/2012 
z 24.04.2012 

18/2012/0212 22.05.2012 23.05.2012 200 05.10.2012 Materiál a pomôcky 

02. 12.04.2012 
 
 
 
 
 

Aureka s.r.o.,  
Homolova 4 
841 02  Bratislava 

Skrášlenie 
predzáhradok na 
ul. Sienkiewiczova 
4 

307 300 70/2012 
z 26.06.2012 

22/2012/0212 27.07.2012 30.07.2012   Dotácia nebola 
čerpaná, suma bola 
vrátená 02.10.2013 
na účet mestskej 
časti 

03. 06.06.2012 
 
 
 
 
 

Nadácia Horský park,  
Majakovského 13, 
811 04  Bratislava 

Na sadbový 
materiál parčíka 
Bäumler, Aut 

535 250 70/2012 
z 26.06.2012 

26/2012/0212 13.07.2012 16.07.2013 250 14.11.2012 Sadbový materiál 

Spolu schválená dotácia [€] 750  Spolu vyúčtované [€] 450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


