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S p r á v a    z    k o n t r o l y  
 poskytovania dotácií podľa VZN č. 6/2015 z 23.06.2015, č. 10/2017 z 27.06.2017  

a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 

 
 
Miestny kontrolór:    Ing. Oliver Paradeiser 
 
Útvar miestneho kontrolóra:  Anna Repková 
 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
      
Cieľ kontroly: Skontrolovať dodržiavanie Všeobecne záväzných 

nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
- č.   6/2015 z 23.06.2015,  
- č. 10/2017 z 27.06.2017, 
- č. 12/2017 z 19.09.2017 
o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 
 

Dôvod kontroly:  V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. 
polrok 2018, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) uznesením č. 197/2017 z 12.12.2017 

 
Kontrolované obdobie:   rok 2017   
 
 
 
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na I. polrok 2018 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 197/2017 
z 12.12.2017 bola vykonaná kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2015 z 23.06.2015, č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 
z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 
2017.  
 
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, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 
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národnej rady č. 369/1990 Zb. o obednom zriadení v z.n.p., § 7 ods. 4 zákona 
Národnej rady SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo: 

o dňa 23.06.2015 uznesením č. 61/2015 na VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

o dňa 27.06.2017 uznesením č. 78/2017 na VZN č. 10/2017 o poskytovaní 
dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

o dňa 19.09.2017 uznesením č. 107/2017 na VZN č. 12/2017 o poskytovaní 
dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

v ktorých sa okrem iného upravuje:  
 
a) účelové a časové určenie poskytovania dotácií a grantov z rozpočtových prostriedkov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je 
mestská časť a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na 
území Bratislavy alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Bratislavy alebo 
poskytujú služby v prospech obyvateľov mestskej časti, 
b) podmienky poskytovania dotácií a spôsob ich vyúčtovania, 
c) zverejňovanie informácií o dotáciách a grantoch. 
 Mestská časť poskytne dotácie a granty na podporu všeobecne prospešných služieb, 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a na 
podporu zamestnanosti na území mestskej časti, a to: 

a) sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť, 
b) ochranu ľudských práv a základných slobôd, 
c) ochranu zdravia obyvateľstva, 
d) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,  
e) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, 
f) ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt. 

 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti v rozpočte na príslušný rozpočtový rok určí 
celkovú výšku finančných  prostriedkov vyčlenenú na poskytovanie dotácií do oblastí do 
oblasti sociálnej, školstva a športu, kultúry a životného prostredia. 
 Finančné prostriedky poskytnuté ako dotácie a granty podliehajú ročnému zúčtovaniu 
s rozpočtom mestskej časti, o poskytnutú výšku nie je možné zvýšiť dlh mestskej časti.  
  Dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ak: 
a) jeho žiadosť nespĺňa náležitosti ustanovené týmto nariadením, alebo 
b) je dlžníkom mestskej časti alebo hlavného mesta SR Bratislavy, má záväzky voči 
daňovému úradu, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, bol voči nemu podaný 
návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol takýto návrh zamietnutý pre nedostatok majetku, je 
voči nemu vedené konkurzné konanie, alebo je v likvidácií, alebo  
c) je politickou stranou, politickým hnutím a ich koalíciou alebo verejným činiteľom.  
d) na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.  
 
I.2. Predchádzajúce kontroly 

V roku 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. Závery boli zverejnené 
v Správe č. 4/2013 o výsledku následnej finančnej kontroly.  
 Kontrola nadväzovala na následnú finančnú kontrolu z roku 2008 (Správa č. 3/2008), 
ktorá bola zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
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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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 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. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 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, 
- VZN č. 6/2015 z 23.06.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, 
- VZN č. 10/2017 z 27.06.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, 
- VZN č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, 
- Opatrenie č. 1/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 09.01.2017 

o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a útvarov mestskej časti bez právnej 
subjektivity organizačne začlenených pod miestny úrad, 

- Príkaz č. 12/2013 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 
dňa 03.10.2013, v znení dodatkov, ktorým sa ustanovujú povinnosti zamestnancov 
v procese prípravy, uzatvárania a archivácie zmlúv. 

 
I.4. Podklady poskytnuté ku kontrole 
1. Rozpočet na rok 2017 
2. Zmeny rozpočtu v roku 2017 
3. Záverečný účet za rok 2017 
4. Zápisnice z gesčných komisií v roku 2017 
5. Uznesenia MZ prijaté v roku 2017, 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. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2013 
10. Spisové materiály v skladbe:  A šanón – sociálna oblasť        28     spisov 
     B šanón – školstvo                   19     spisov 
     C šanón – kultúra                     38     spisov 
     D šanón – životné prostredie   10     spisov 
     Spolu      95      spisov 
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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. 

 
Dotácie boli schválené nasledovnými uzneseniami:  

- MZ zo dňa 07.02.2017  uzn. č. 8/2017  - oblasť kultúry 
- MZ zo dňa 07.02.2017   uzn. č. 9/2017  - oblasť školstva 
- MZ zo dňa 07.02.2017   uzn. č. 10/2017 - oblasť sociálna 

 
- MZ zo dňa 28.03.2017  uzn. č. 36/2017 - oblasť živ. prostredia 
- MZ zo dňa 28.03.2017  uzn. č. 37/2017 - oblasť školstva 
- MZ zo dňa 28.03.2017  uzn. č. 38/2017 - oblasť kultúry 
- MZ zo dňa 28.03.2017  uzn. č. 39/2017 - oblasť sociálna 

 
- MZ zo dňa16.05.2017  uzn. č. 66/2017 - oblasť kultúry 
- MZ zo dňa 16.05.2017  uzn. č. 67/2017 - oblasť živ. prostredia 
 
- MZ zo dňa 27.06.2017  uzn. č. 92/2017 - oblasť školstva 
- MZ zo dňa 27.06.2017  uzn. č. 93/2017 - oblasť živ. prostredia 
- MZ zo dňa 27.06.2017  uzn. č. 94/2017 - oblasť kultúry  
- MZ zo dňa 27.06.2017  uzn. č. 95/2017 - oblasť sociálna  

 
- MZ zo dňa 19.09.2017  uzn. č. 133/2017 - oblasť školstva 
- MZ zo dňa 19.09.2017  uzn. č. 134/2017 - oblasť kultúry  

 
- MZ zo dňa 24.10.2017  uzn. č. 161/2017 - oblasť kultúry 
- MZ zo dňa 24.10.2017  uzn. č. 162/2017 - oblasť živ. prostredia 
- MZ zo dňa 24.10.2017  uzn. č. 163/2017 - oblasť sociálna  
- MZ zo dňa 24.10.2017  uzn. č. 164/2017 - oblasť školstva 

 
- MZ zo dňa 12.12.2017  uzn. č. 193/2017 - oblasť kultúry 
- MZ zo dňa 12.12.2017  uzn. č. 194/2017 - oblasť školstva 

 
- MZ zo dňa 07.02.2017  11 dotácií  15 500 Eur 
- MZ zo dňa 28.03.2017  21 dotácií  19 150 Eur 
- MZ zo dňa 16.05.2017    8 dotácií     7 700 Eur 
- MZ zo dňa 27.06.2017    9 dotácií     4 100 Eur 
- MZ zo dňa 19.09.2017  14 dotácií  19 780 Eur 
- MZ zo dňa 24.10.2017  10 dotácií     8 600 Eur 
- MZ zo dňa 12.12.2017    5 dotácií     1 770 Eur     

Spolu     78 dotácií  76 600 Eur 
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V kontrolovanou období, teda v roku 2017 boli schválené (neschválené) dotácie 
v súlade s VZN č. 6/2015 z 23.06.2015, VZN č. 10/2017 z 27.06.2017, VZN č. 12/2017 
z 19.09.2017 na aktivity v týchto oblastiach: 
 
Stredisko     Oblasť   Počet žiadostí  Schválené Neschválené 
161               A. Sociálna         28                  22           6  
162               B. Kultúra         38                  32           6 
163           C. Školstvo         19                  18           1 
164          D. životné prostredie            10                    6           4 
Spolu             95                 78                    17 
 
II.1.1 Kontrolné zistenia 

Prekontrolovaním všetkých uznesení týkajúcich sa kontrolovaných oblastí, možno 
konštatovať, že boli schválené v zmysle platných VZN.  
   
II.2  Rozpočet 

Pôvodný rozpočet bol schválený dňa  06.12.2016 uznesením č. 163/2016. 
 
Stredisko     Oblasť 
161            A. sociálna         9 000 € 
162       B. kultúra                41 500 € 
163       C. školstvo         3 000 € 
164       D. životné prostredie                  3 000 € 
Spolu                  56 500 € 
 
Pôvodný rozpočet bol v oblasti dotácií v priebehu roku 2017 upravený 3x.  
 

Prvá zmena bola riešená na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 28.03.2017. Bola 
prijatá uznesením č. 25/2017. 

Druhá zmena bola schválená  uznesením č. 83/2017 na rokovaní miestneho 
zastupiteľstva dňa 27.06.2017.  
 Posledná zmena bola schválená na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 19.09.2017 
uznesením č. 110/2017. 
 
Stredisko    Oblasť           Rozpočet        Rozpočet             Dotácie        
                         pôvodný               po zmenách          schválené       
161         A. sociálna    9 000 €        11 000  €       11 000  €    
162         B. kultúra            41 500   €        41 500  €             39 000  € 
163         C. školstvo      3 000   €        21 000  €  21 000  €   
164         D. životné prostredie  3 000   €          7 000  €    5 600  € 
 Spolu                                                            56 500  €        80 500  €            76  600  € 
 
II.2.1 Kontrolné zistenia 
 Rozdiel 3 900,00 Eur je spôsobený schválenými finančnými prostriedkami 
v miestnom zastupiteľstve pre jednotlivé oblasti a schválenými financiami v jednotlivých 
komisiách.  
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II.3  Čerpanie 
Stredisko     Oblasť                           Čerpanie rozpočtu  Čerpanie rozpočtu 

(učtáreň)  (podklady) 
161         A. sociálna                10 750  €  10 860 € 
162         B. kultúra    38 850  €  38 595,66 € 
163         C. školstvo       19 025,66  €  19 800 € 
164         D. životné prostredie    5 600  €    5 600 € 
 Spolu                                                            74 225,66 €  74 855,66 
 
II.3.1  Kontrolné zistenia 

Rozdiel medzi schválenou sumou finančných prostriedkov miestnym zastupiteľstvom    
76 600 € a vyúčtovaním 74 855,66 € je spôsobený tým, že pri nevyčerpaní celej dotácie sa 
vrátili finančné prostriedky späť na účet. Išlo o tieto prípady uvedené v prílohách 3.1-3.4: 
Odd. školstva (položka č. 4)    – vrátené na účet (BV 245/27.12.2017)        suma    200,00 € 
Odd. školstva (položka č. 10)  – vrátené na účet (BV č. 226/28.11.2017)        suma 1 000,00 € 
Odd. sociálne (položka č. 16)  – vrátené na účet MČ (23.01.2018)        suma    140,00 € 
Odd. kultúry (položka č. 29)   – vrátené na účet MČ (BV č. 231/05.12.2017)  suma        4,34 € 
Odd. kultúry (položka č. 23)   – vrátené na účet MČ (BV č. 27/07.02.2018)    suma    400,00 € 
 

Rozdiel medzi sumou uvedenou v čerpaní rozpočtu (učtáreň) v sume 74 225,66 € 
a sumou uvedenou v čerpaní rozpočtu (podklady) 74 855,66 je spôsobený tým, že niektoré 
položky boli účtované na iné strediská, resp. nezaúčtované na danom v stredisku v roku 2017, 
ale až v roku 2018 (išlo o sumy, ktoré boli vrátené na účet MČ v nasledujúcom roku). 
 

Podľa podkladov poskytnutých finančným oddelením „RO denník pre rok 2017 – 
výdaje 01/01/2017 – 31/12/2017“  pre strediska 161- sociálne, 162 – kultúra, 163 – školstvo, 
164 – životné boli zistené chybné účtovania pre oblasti kultúry, školstva a sociálnu oblasť 
v týchto prípadoch:   
 
Oblasť kultúry (stredisko 162) - Položka č. 17  
– Ohel David, cirkevná organizácia – suma       250,00 Eur  
účtovaná na oblasť kultúry, malo byť účtované na stredisko 161 – sociálne, 
Oblasť kultúry (stredisko 162) – položka č. 23  
– Ústredný zväz židovských náboženských obcí – suma     400,00 Eur 
 vrátená na účet (BV 27/07.02.2018), v účtovnom denníku nie je zápis, 
Oblasť kultúry (stredisko 162) – položka č. 29  
– OZ STOPA –                4,34 Eur  
suma vrátená na účet (BV 231/05.12.2017) – účtované na stredisko 163,  
malo byť účtované na stredisko 161 – sociálne, 
Oblasť kultúry (stredisko 162) – položka č. 32  
– OZ Galéria X – účtovaná ako grant            400,00 Eur 
Oblasť školstva (stredisko 163) – položka 04  
– Detská organizácia Bratislavský Fénix – účtovaná ako grant    200,00 Eur  
Oblasť školstva (stredisko 163) – položka 06  
– Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister, Lazaretská 33 – účtovaná ako grant  220,00 Eur 
Oblasť školstva (stredisko 163) – položka 08  
– Gamča perpetua, Grösslingova 18, - účtovaná ako grant     350,00 Eur 
Oblasť sociálna  (stredisko 161) – položka 16  
– Farnosť panny Márie Snežnej, Na Kalvárii 10 – Suma     140,00 Eur  
vrátená na účet, nezaúčtovaná  na tomto stredisku. 
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III.  SPISOVÁ  AGENDA 
 
III.1  Všeobecne 
 Kontrolou bola preverená celá spisová agenda za rok 2017, 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 dokumenty – VZN č. 6/2015, VZN č. 10/2017, VZN č. 12/2017  a Príkaz 
prednostu č. 12/2013 v znení dodatkov.  
 Spis každého žiadateľa mal podľa spomínaných VZN obsahovať: predloženú žiadosť 
o poskytnutie dotácie, zmluvu o poskytnutí dotácie, platobný poukaz a vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov: 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie – tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke 
mestskej časti v časti „Dokumenty na stiahnutie“ „Občan → tlačivá“, v ktorej sú údaje 
o žiadateľov (ako napr. názov/meno žiadateľa, adresa, PSČ, kontakty, štatutárny 
zástupca, adresa, PSČ, kontakty, organizačno-právna forma, bankové spojenie, číslo 
účtu), údaje o projekte (názov projektu/úlohy, akcie, predpokladaný termín realizácie, 
požadovaná výška dotácie v Eurách, celkový rozpočet projektu v Eurách), iné zdroje 
financovania projektu/úlohy, akcie spoluorganizátori), dotácia poskytnutá žiadateľovi 
v minulých rokoch, vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mestskej časti ako 
prispievateľa.  

Povinné prílohy:  
o Písomné prehlásenie podľa § 5 ods. 3 písm. h) VZN č. 12/2017 o tom, že 

žiadateľ nemá žiadne nevyrovnané záväzky voči mestskej časti, voči hlavnému 
mestu SR, voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni ani voči zdravotným 
poisťovniam,  

o Podrobný popis projektu alebo aktivity, 
o Podrobný rozpočet projektu alebo aktivity (podľa položiek) 

 
- Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – podľa 

§ 5 ods. 6 VZN o dotáciách finančné oddelenie vyzve úspešného žiadateľa k 
podpísaniu zmluvy o poskytnutí dotácie do 15 pracovných dní od rokovania miestneho 
zastupiteľstva, na ktorom bolo o poskytnutí dotácie rozhodnuté. Predmetom zmluvy je 
poskytnutie dotácie s uvedením dátumu a uznesením MZ, sumou, stanovenými 
povinnosťami poskytovateľa a povinnosťami príjemcu a spôsobom vyúčtovania.  

- Platobný poukaz – účtovný doklad, na základe ktorého je poukázaná dotácia 
s uvedením adresy a čísla príjemcu, účelu, výšky sumy, ktorá má byť vyplatená, 
dátumom vystavenia a podpismi osôb, ktoré vykonali základnú finančnú kontrolu 
v súlade s Opatrením č. 1/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
z 09.01.2017 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení 
miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a útvarov mestskej časti bez 
právnej subjektivity organizačne začlenených pod miestny úrad,  

- Vyúčtovanie finančných prostriedkov – príjemca poskytnutej dotácie predloží písomné 
vyúčtovanie v súlade s § 8 ods. 1  VZN č. 12/2017 do 30 dní odo dňa použitia dotácie, 
najneskôr však do 15. decembra príslušného rozpočtového roka na príslušnom 
formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle mestskej časti. Príjemca je povinný  
predložiť kópie účtovných dokladov s prílohami k účtovným dokladom o čerpaní 
dotácie finančnému oddeleniu. Nevyčerpanú dotáciu vrátiť na účet mestskej časti do 
31. decembra rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. 
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III.2 VZN č. 6/2015, 10/2017, 12/2017 
 
§ 2 VZN č. 6/2015; § 3 VZN č. 10/2017, VZN č. 12/2017  - 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, a to:  
a) sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť,  
b) ochranu ľudských práv a základných slobôd, 
c) ochranu zdravia obyvateľstva, 
d) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, 
e) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, 
f) ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt. 
 
§ 4 ods. 4 VZN č. 6/2015, § 5 ods. 4 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017 – Kontrolu úplnosti 
všetkých podaných žiadostí podľa tohto nariadenia vykonáva finančné oddelenie. 
 
§ 4 ods. 5 VZN č. 6/2015, § 5 ods. 5 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017  – Prijaté žiadosti  
odstúpi finančné oddelenie na prerokovanie vene príslušnej komisii miestneho zastupiteľstva, 
ktorá odporúči miestnemu zastupiteľstvu, ktorým žiadateľom, na aký presne vymedzený účel, 
akciu, projekt a v akej výške navrhuje poskytnutie dotácie schváliť. Spracovateľom návrhov 
na poskytnutie dotácií pre miestne zastupiteľstvo je finančné oddelenie. 
 
§ 4 ods. 6 VZN č. 6/2015 -  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.  
 
§ 5 ods. 6 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017 – Finančné oddelenie vyzve úspešného 
žiadateľa k podpísaniu zmluvy o poskytnutí dotácie do 15 pracovných dní od rokovania 
miestneho zastupiteľstva, na ktorom bolo o poskytnutí dotácie rozhodnuté. Vzor zmluvy 
o poskytnutí dotácie je zverejnený na webovom sídle mestskej časti.  
 
§ 5 ods.1  VZN č. 6/2015 – Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa tohto všeobecne 
záväzného nariadenia je povinný: 
a) vyúčtovať dotáciu do 30 dní po ukončení jednorazovej 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.  
 
§ 8 ods. 1 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017 – Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia 
alebo grant podľa tohto nariadenia je povinný:  

a) Vyúčtovať dotáciu alebo grant do 30 dní odo dňa použitia dotácie alebo grantu 
najneskôr však do 15. decembra príslušného rozpočtového roka na príslušnom 
formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle mestskej časti, 

b) Predložiť kópie účtovných dokladov s prílohami k účtovným dokladom o čerpaní  
dotácie alebo grantu finančnému oddeleniu,  
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c) Nevyčerpanú dotáciu alebo grant vrátiť na účet mestskej časti (uvedený v zmluve 
o poskytnutí dotácie alebo v zmluve o poskytnutí grantu) do 31. decembra 
rozpočtového roka, v ktorom boli dotácia alebo grant poskytnuté.  

 
§ 5 ods. 2 VZN č. 6/2015 – 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.  
 
§ 8 ods. 2 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017 – Informáciu o vyúčtovaní dotácie spolu 
s kópiami účtovných dokladov predloží finančné oddelenie vecne príslušným komisiám, ktoré 
poskytnutie dotácií alebo grantov odporučili, do 15 dní po ich vyúčtovaní, najneskôr do 31. 
januára nasledujúceho roka.  
 
§ 6 ods. 1 VZN č. 6/2015 – 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. 
 
§ 10 ods. 1  VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017 – Na úradnej tabuli a webovej stránke 
mestskej časti sa zverejní výška finančných prostriedkov schválených na poskytovanie dotácií 
a grantov podľa § 4 ods. 1 tohto nariadenia do 10 dní od schválenia rozpočtu mestskej časti 
na príslušný rozpočtový rok.  
 
§ 6 ods. 2 VZN č. 6/2015 a § 10 ods. 2 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017 -  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. 
 
§ 6 ods. 3 VZN č. 6/2015 – Informácie podľa odseku 2 sa zverejnia do 5 dní od podpísania 
príslušného uznesenia miestneho zastupiteľstva. 
  
III.2.1 Kontrolné zistenia 
 
§ 2 VZN č. 6/2015; § 3 VZN č. 10/2017, VZN č. 12/2017  - 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, a to:  
a) sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť,  
b) ochranu ľudských práv a základných slobôd, 
c) ochranu zdravia obyvateľstva, 
d) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, 
e) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, 
f) ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt. 
 

Všetky dotácie boli schválené v súlade s daným paragrafom, ktorý rámcovo určuje 
účel danej dotácie.  
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§ 4 ods. 4 VZN č. 6/2015, § 5 ods. 4 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017 – 
Kontrolou bolo preverených celovo 78 spisov. Pri nedostatočnom doložení 

predpísaných náležitostí finančné odd. vyzývalo žiadateľov o doplnenie.   
 
§ 4 ods. 5 VZN č. 6/2015, § 5 ods. 5 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017   

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. 
 
§ 5 ods. 6 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017  
V spisoch doložené výzvy zasielané jednotlivým žiadateľom e-mailom 

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  VZN č. 6/2015  

Tak, ako ukladajú príslušné odseky tohto paragrafu, boli všetky pridelené dotácie 
vyúčtované. V jednom prípade bola celá dotácia vrátená a v troch prípadoch boli vrátené 
nedočerpané financie.  

Čo sa týka vyúčtovania dotácií, v časovom limite do 15. januára nasledujúceho roka, 
nebolo vyúčtované v týchto prípadoch:  
Oblasť kultúry:  
P. č. 1 - vyúčtovanie  17.01.2018 
p. č. 4 – vyúčtovanie   16.01.2018 
p. č. 6 – vyúčtovanie   22.01.2018 
p. č. 7 – vyúčtovanie   22.01.2018 
p. č. 9 – vyúčtovanie   29.01.2018 
p. č. 17 – vyúčtovanie 29.01.2018 
p. č. 26 – vyúčtovanie 29.01.2018 
p. č. 28 – vyúčtovanie 24.01.2018 
 
Oblasť sociálna:  
p. č. 9 – vyúčtovanie 09.02.2018 
 
§ 8 ods. 2 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017  

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.  
 
§ 10 ods. 1  VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017  

Schválený rozpočet vrátane financií pridelených na dotácie bol uverejnený na úradnej 
tabuli, ako aj na webovej stránke mestskej časti.  
 
§ 6 ods. 2 VZN č. 6/2015 a § 10 ods. 2 VZN č. 10/2017 a VZN č. 12/2017  

Táto povinnosť bola dodržaná na webovej stránke mestskej časti, boli pravidelne vždy 
po schválení v miestnom zastupiteľstve zverejňované požadované údaje. 
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III.3  Opatrenie č. 1/2017 z 09.01.2017 v znení dodatku č. 1-4 
 

Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, prijatý 10.11.2015 a účinný od 01.01.2016, podľa ktorého  
§ 7 ods. 1 -  „základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy 
súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na 
príslušných stupňoch riadenia“.  
§ 7 ods. 3 – „Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na 
doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami 
uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania 
základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo 
jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenia, ak sa finančná operácia 
alebo jej časť už vykonala.  
Tento zákon bol Opatrením starostu č. 1/2017 z 09.01.2017 o finančnej kontrole a vnútornom 
audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a útvarov mestskej časti bez právnej subjektivity organizačne začlenených pod miestny úrad 
upravený pre potreby mestskej časti. Určil sa rozsah zodpovednosti osôb poverených 
vykonávaním finančnej kontroly pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami vyčlenenými 
pre miestny úrad a jeho vnútorné organizačné jednotky a osôb udeľujúcich súhlas s úhradou 
výdavku. „Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú vedúci zamestnanci na 
objednávke a faktúre svojím podpisom. Vedúci zamestnanci vykonajú kontrolu a sú 
zodpovední za vecnú a číselnú správnosť fakturácie, spracovanie doklad k úhrade, 
k prípadným reklamáciám“:  
Na vykonanie základnej finančnej kontroly je určená osobitná pečiatka.  
Prvý podpis – vykonajú zamestnanci delegovaní vedúcim zamestnancom na odborné činnosti 
podľa charakteru finančnej operácie. Poverení zamestnanci potvrdzujú druh finančnej 
operácie uvedením mena, priezviska, dátumu jej vykonania a podpisom.  
Druhý podpis – vedúci zamestnanec, ktorý je súčasne osobou povinnou zabezpečovať 
základnú finančnú kontrolu. Vedúci zamestnanec potvrdí uvedením mena, priezviska, dátumu 
podpisom splnenie podmienok hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti danej 
finančnej operácie. Vedúci zamestnanec svojím podpisom preberá zodpovednosť za vecný 
a číselný obsah finančnej operácie.  
Súhlas s úhradou výdavku – osoba poverená udeľovať súhlas s úhradou výdavku podľa tohto 
opatrenia potvrdí uvedením mena, priezviska, dátumu a podpisom.  
  
III.3.1  Kontrolné zistenia 

Ani na jednom platobnom poukaze pri podpise vedúceho zamestnanca, ktorý je 
súčasne osobnou povinnou zabezpečovať základnú finančnú kontrolu nie je vyznačené, či 
daná finančná operácia spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.  
 
III. 4  Príkaz prednostu č. 12/2013 v znení dodatkov 

Prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vydal dňa 
03.10.2013 Príkaz č. 12/2013, 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“.  
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 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“ 
 
III.4.1  Kontrolné zistenia 

Kontrolou všetkých predložených spisov bolo zistené, že vo všetkých prípadoch, kde 
došlo k podpísaniu zmluvy bola priložená aj fotokópia protokolu o obehu zmluvy, čím bol 
naplnený Príkaz prednostu č. 12/2013 v znení dodatkov. 
 
 
IV.  ZÁVER 

Záverom možno konštatovať, že pri prideľovaní dotácií sa postupovalo podľa 
príslušných zákonov, nariadení a predpisov. Zistené nedostatky sú uvedené 
v predchádzajúcich kapitolách. Celá spisová agenda bola vedená prehľadne, osobitne pre 
každú oblasť a spomenuté administratívno-účtovné nedostatky nespôsobili nehospodárnosť 
nakladania s financiami. 

Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 3/2018 v zmysle novely zákona 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň poskytnutá možnosť 
v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná Správa č. 3/2018. 
Zároveň boli určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne termíny na ich 
splnenie.  
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P.č. Dátum 
podania Žiadateľ Účel dotácie 

Žiadaná 
výška 

[€] 

 Schválená dotácia Zmluva Dátum 
prevodu 

Vyúčtovanie 
v sume 

[€] 
číslo 

uznesenia číslo dátum 
podpisu 

v sume 
[v €] dňa Použitie 

01. 13.01.2017 Katolícka jednota 
Slovenska 
Ferienčíkova 7,  
811 08  Bratislava 

Návštevy chorých, 
pomoc bezdomovcom, 
soc. Slabším rodinám, 
kultúra a činnosť KJ 

700 700 10/2017 zo 
07.02.2017 

4/2017/0212 07.03.2017 08.03.2017 700 15.01.2018 Vstupenky do 
divadla, občerstvenie,  
vianočné darčeky, 
príspevok na 
vianočné posedenie 
pre bezdomovcov, 
príspevok na 
prevádzkovanie 
klubových priestorov 
na Ferienčíkovej 7 
(elektrina, nájomné, 
upratovanie, telefón) 

02. 13.01.2017 Jednota dôchodcov na 
SK, Vajnorská 1, 
(Gaštanová) Bratislava 

Zájazd Veľké 
Košariská, Bradlo, 
Dolná Krupá 

300 150 10/2017 zo 
07.02.2017 

6/2017/0212 27.02.2017 01.03.2017 150 08.12.2017 Autobusová preprava 
Košariská - Bradlo. 

03. 05.12.2016 
 
 
 

Jednota dôchodcov na 
SK, Vajnorská 1, 
(Kýčerského 8) 
831 04 Bratislava 

Kultúrno-poznávacie 
zájazdy pre členov JD 
a Klubov dôchodcov 

300 150 10/2017 zo 
07.02.2017 

5/2017/0212 27.02.2017 01.03.2017 150 10.01.2018 Autobusová preprava 
Rožnov pod 
Radhoštem a späť 

04. 18.01.2017 OZ Charita Blumentál 
Bratislava 
Vazovova 8,Bratislava 

Letný tábor detí 
Škola v prírode Lazy 
pod Makytou 8.7.-
15.7.2017 

600 600 39/2017 
z 28.03.201
7 

30/2017/0212 13.04.2017 18.04.2017 600 05.09.2017 Strava a ubytovanie, 
autobus, poistenie, 
súhlas ÚVZsLT 

05. 23.01.2017 Klub dôchodcov 
„Pokoj a dobro“ m 
Františkánsky svetský 
rád, Františkánska 2,  
811 01  Bratislava 1 

Na činnosť klubu 
a charitatívnu prácu, 
režijné náklady na 
prenájom priestorov pre 
činnosť klubu  

700 700 10/2017 zo 
07.02.2017  

8/2017/0212 07.03.2017 08.03.2017 700 08.01.2018 Návšteva domova 
dôchodcov – 
Mikulášske balíčky,  
návšteva chorých - 
sladkosti kancelárske 
potreby, poštovné, 
nájomné za prenájom 
miestností kláštora 

06. 28.12.2016 ECHO, združenie na 
pomoc ľuďom 
s mentálnym 
postihnutím,  
Sklenárova 12, 
Bratislava 

Klubové akcie, 
divadelné predstavenia, 
výlety, návšteva ZOO, 
Botanickej záhrady, 
týždeň zdravia, 
Mikulášske posedenie 

500 500 10/2017 zo 
07.02.2017 

9/2017/0212 27.02.2017 01.03.2017 500 27.12.2017 Občerstvenie 
a pohostenie na 
klubové stretnutia, 
divadelné 
predstavenie, 
Mikulášske balíčky, 
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07. 17.01.2017 DEPAUL 
SLOVENSKO, n.o., 
Kapitulská 18, 
Bratislava 

Teplá polievka pre ľudí 
bez domova 

2 000 1 000 10/2017 zo 
07.02.2017 

10/2017/0212 27.02.2017 01.03.2017 1 000 18.09.2017 Dodanie stravy pre 
útulok sv. Lujzy 
v 03/2017 

08. 19.01.2017 Domov pre každého – 
o.z. na podporu 
a hmotné zaopatrenie 
ľudí bez domova v SR 

Pomoc sociálne 
odkázaným občanom 
2017 

4 000 1 000 10/2017 zo 
07.02.2017 

11/2017/0212 27.02.2017 01.03.2017 1 000 15.12.2017 Čistiace 
a dezinfekčné 
prostriedky 

09. 08.02.2017 Slovenský zväz telesne 
postihnutých  
Ševčenkova 19, 
Bratislava 

Sociálna a humanitná 
činnosť, rekondícia, 
rehabilitácia  

500 500 39/2017 
z 28.03.201
7 

25/2017/0212 13.04.2017 18.04.2018 500 09.02.2018 Rehabilitačný pobyt 
Dudince, dary pre 
jubilantov-
Kremnická barlička – 
účastnícky poplatok 

10.  28.02.2017 Bratislavský spolok 
nepočujúcich 1930,  
Haanova 10,  
Bratislava 

Sociálno-rehabilitačný 
projekt starostlivosti o 
nepočujúcich občanov 
v roku 2017 

500 300 39/2017 
z 28.03.201
7 

26/2017/0212 13.04.2017 18.04.2018 300 27.12.2017 Deň nepočujúcich 
matiek- občerstvenie, 
darčeky, turistický 
pochod-občerstvenie, 
vstupné na termálne 
kúpalisko, 
Mikulášske 
posedenie – 
občerstvenie 
a darčeky pre deti 

11. 01.03.2017 Liga proti rakovine 
SR, Brestová 4/6, 
Bratislava  
 

Psycho-sociálna pomoc 
ženám s nádorovým 
ochorením prsníka  

380 200 39/2017 
z 28.03.201
7 

27/2017/0212 13.04.2017 18.04.2017 200 30.11.2017 Vstupenky do 
divadla, zaplatenie 
časti prenájmu 
miestností na klubové 
stretnutia 

12.  14.03.2017 Združenie zdravotne 
postihnutých občanov 
SR, Tehelná 26, 
Bratislava 

Doprava na termálne 
kúpalisko, kultúrne 
podujatia 

500 200 39/2017 
z 28.03.201
7 

28/2017/0212 13.04.2017 18.04.2017 200 01.12.2017 Vstupenky na 
termálne kúpalisko 

13. 17.03.2017 Autistické centrum 
Andreas, n.o.  

Rozvoj komunikačných 
a sociálnych zručností 
u detí a mladých ľudí 
s autizmom 
prostredníctvom IKT 

840 500 39/2017 
z 28.03.201
7 

29/2017/0212 20.04.2017 24.04.2017 500 15.01.2017 iPAD, ochranný obal 
a nabíjačka 
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14.  18.01.2017 OZ Charita Blumentál 
Vazovova 8, 
Bratislava 

Púť do Šaštína, na Staré 
Hory, výstavy, 
prednášky, vianočné 
balíčky pre osamelých 
a chorých, klubové 
stretnutia 

700 600 10/2017 zo 
07.02.2017 

7/2017/0212 27.02.2017 01.03.2017 600 29.12.2017 Preprava autobusom 
– Šaštín preprava – 
Křtiny, vianočné 
balíčky pre starých a 
chorých 

15.  16.03.2017 Združenie 
kresťanských seniorov 
Slovenska, Bajkalská 
25, Bratislava 

Pravidelné stretnutia 
členov klubu – aktívne 
prežitie seniorského 
veku  

700 700 39/2017 
z 28.03.201
7 

31/2017/0212 25.04.2017 03.05.2017 700 12.01.2018 Občerstvenie, kytica 
– jubilanti, vianočné 
darčeky, kultúrne 
podujatia 

16. 13.03.2017 Farnosť Panny Márie 
Snežnej, Na Kalvárii 
10, Bratislava  

Podpora činnosti senior 
klubu 

700 700 39/2017 
z 28.03.201
7 

32/2017/0212 20.04.2017 24.04.2017 560 12.01.2018 Vstupenky na 
divadlo, knihy, 
kalendáre, darčeky. 
Suma 140 € bola 
vrátená na účet MČ 
23.01.2018.  

17. 20.03.2017 Ohel David, cirkevná 
organizácia, 
Svoradova 11, 
Bratislava  

Arteterapeutické dielne 
– civčenie Tai Chi  

1 000 250 95/2017 
z 27.06.201
7 

48/2017/0212 14.07.2017 25.07.2017 250 17.08.2017 Materiál do 
arteterapeutickej 
dielne (stuhy, farebný 
papier, polystyrénové 
výrobky, plátno, 
farby, popisovače) 

18.  22.03.2017 Bratislavská 
arcidiecézna charita, 
Krasinského 6, 
Bratislava 

Staroba ako dar pre 
mladšie generácie – 
prednášky, návštevy 
kultúrnych podujatí pre 
seniorov klubu 

700 250 95/2017 
z 27.06.201
7 

49/2017/0212 12.07.2017 12.07.2017 250 23.11.2017 Nájomné Seniorklub, 
kalendáre, med, čaje 
do vianočných 
balíčkov.  

19.  22.09.2017 DEPAUL 
SLOVENSKO, n.o.,  
Kapitulská 308/18, 
Bratislava 

Nákup zdravotníckeho 
materiálu a pracieho 
prášku do Útulku sv. 
Lujzy Marillac a Útulku 
sv. Vincent de Paul 

500 550 163/2017 
z 24.10.201
7 

69/2017/0212 6.11.2017 7.11.2017 550 08.01.2018 Lieky, pracie prášky, 
dezinfekčné 
prostriedky.  

20. 25.09.2017 Únia nevidiacich 
a slabozrakých 
Slovenska, Sekulská 
672/1, Bratislava 

Účasť na divadelných 
predstaveniach, spoloč. 
stretnutí, turistike, 
rekondičnom plávaní, 
poznávacích zájazdoch 

400 400 163/2017 
z 24.10.201
7 

70/2017/0212 15.11.2017 15.11.2017 400 15.01.2018 Trenčín – turistika – 
stravné, vstupné, 
vstupenky do 
divadla, Galanta – 
autobusová preprava, 
príspevok na telefón 
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21.  27.09.2017 Domov pre každého – 
OZ na podporu 
a hmotné zaopatrenie 
ľudí bez domov v SR 

Nákup čistiacich 
a dezinf. prostriedkov 
pre stredisko osobnej 
hygieny, útulok 
a nocľaháreň  

2 000 550 163/2017 
z 24.10.201
7 

71/2017/0212 08.11.2017 09.11.2017 550 15.12.2017 Čistiace 
a dezinfekčné 
prostriedky.  

22. 08.09.2017 Maltézska pomoc 
Slovensko, Kapitulská 
317/9, Bratislava 

Rozvoz stravy 
znevýhodnených 
seniorov v Starom 
Meste  

1 000  500 163/2017 
z 24.10.201
7 

72/2017/0212 22.11.2017 22.11.2017 500 15.01.2018 Pohonné hmoty 

Spolu schválená dotácia [€] 11 000 Spolu vyúčtovanie [€] 10 860 *) 
*) Suma 140 € bola vrátená na účet MČ 23.01.2018. 
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1. 22.12.2016 TICHO a spol., 
Školská 14, 
Bratislava 

Projekt: o.z. Ticho 
a spol. 
v Staromestskom 
centre kultúry 
a vzdelávania 
v roku 2017 
Podmienka: Použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

13 000 10 000 8/2017 
z 07.02.2017 

1/2017/0212 22.02.2017 23.02.2017 10 000 17.01.2018 Produkčné práce, 
umelecké vedenie 
divadla, zvukárske 
práce, umelecké 
výkony, spolupráca na 
kultúrnom podujatí, 
výkon herca, dizajn 
a scénografické práce, 
produkčné práce 
a umelecké vedenie 
divadla, tlač plagátov 
a letákov, ich výlep, 
prenájom informačných 
plôch, nákup-mikrofón, 
reflektory,  

2. 21.12.2016 Oživenie 
Kapitulskej ulice, 
Na vŕšku 4, 
Bratislava 

Projekt: Otvorenie 
Kapitulských 
dvorov 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

500 350 8/2017 
z 07/02.2017 

02/2017/0212 07.03.2017 08.03.2017 350 11.09.2017 Prenájom stánkov, tlač 
letáku, toner, 
kancelárske potreby, 
daň za užívanie 
verejného priestranstva 

3. 25.01.2017 Divadelné 
združenie 
GUnaGU, 
Zadunajská cesta 
9, Bratislava 

Projekt: GUnaGU 
2017 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

17 000 10 800 38/2017 
z 28.03.2017 

16/2017/0212 12.04.2017 12.04.2017 10 800 15.01.2017 Odmena za 
vykonávanie 
produkčných aktivít 
divadla GUnaGU, 
ekonomické služby, 
inzercia 

4. 26.01.2017 Slovak Klezmer 
association  

Projekt: KlezMore 
Vienna/Bratislava, 
14. ročník festivalu 
židovskej kultúry  
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

3 000 350 38/2017 
z 28.03.2017 

17/2017/0212 13.04.2017 17.04.2017 350 16.01.2018 Lístky na vlak, honorár 

5. 15.02.2017 Živena, spolok Projekt: Ako knihy 1 500 200 38/2017 18/2017/0212 20.04.2017 24.04.2017 200 15.01.2017 Ozvučenie, letáky, 
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slovenských žien. 
Pisztoriho palác, 
Štefánikova 25, 
Bratislava 

menia náš život 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie  

z 28.03.2017 dobitie kreditu (16 €), 
občerstvenie (3,85 €) 

6. 16.02.2017 Dúha Bratislava, 
o.z. Kozia 21, 
Bratislava 

Projekt: Muzikanti 
z podchodov 
a priatelia 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

1 570 500 38/2017 
z 28.03.2017 

20/2017/0212 10.05.2017 15.05.2017 500 22.01.2018 Odmena umelcom za 
vystúpenia. 

7.  16.02.2017 Dúha Bratislava, 
o.z. Kozia 21, 
Bratislava 

Projekt: Vianoce 
v Zichyho paláci 
2017/večer umenia 
a charity  
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

1 100 400 38/2017 
z 28.03.2017 

19/2017/0212 10.05.2017 15.05.2017 400 22.01.2018 Gravírované poháre- 
odmeny oceneným, 
občerstvenie, tlač 
pozvánok 

8.  20.02.2017 Nadácia Horský 
park, 
Majakovského 13, 
Bratislava 

Projekt: Kultúrne 
leto nad mestom 
2017 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

3 000 400 38/2017 
z 28.03.2017 

21/2017/0212 12.04.2017 12.04.2017 400 02.11.2017 Koncert Pressburger 
Klezmer band 

9. 17.02.2017 Občianske 
združenie Boris, 
Gallayova 21, 
Bratislava 

Projekt: Premiéra 
dvoch 
jednoaktoviek  
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

800 600 38/2017 
z 28.03.2017 

22/2017/0212 20.04.2017 24.04.2017 600 29.01.2018 24.1.2018 zaslaná 
mailom urgencia na 
zaslanie vyúčtovania.  
Honorár za dramaturgiu 
a účinkujúcich.   

10. 09.03.2017 AR MUSIC s.r.o. 
Dunajská 40, 
Bratislava 

Projekt: 
Dvojdňový 
gospelový 
workshop 
s britským 

2 000 300 38/2017 
z 28.03.2017 

23/2017/0212 25.04.2017 03.05.2017 300 04.10.2017 Honoráre pre 
klaviristov, 
zbormajsterku. 
K vyúčtovaniu 
doložené len uzavreté 
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lektorom so 
záverečným 
koncertom  
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

zmluvy, chýbajú 
doklady o skutočnom 
použití (BV, VPD).  

11. 10.03.2017 Oživenie 
Kapitulskej ulice, 
Na vŕšku 4, 
Bratislava 

Projekt: Zapojenie 
Židovskej ulice do 
podujatia 
Kapitulské dvory 
2017 
Podmienka: použiť  
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

1 000 700 38/2017 
z 28.03.2017 

24/2017/0212 12.04.2017 12.04.2017 700 11.09.2017 Výroba grafických 
panelov, grafická 
príprava programu 

12.  04.04.2017 ORFEO, združenie 
koncertných 
umelcov 
a pedagógov 
hudby, Kľukatá 41, 
Bratislava 

Projekt: Viva 
Musica!  
Festival 2017 
 

10 000 1 000 66/2017 
z 16.05.2017 

33/2017/0212 29.05.2017 05.06.2017 1 000 16.10.2017 Za prenájom priestorov 

13. 12.04.2017 Miestny odbor 
Matice slovenskej 
Bratislava-Staré 
Mesto I, 
Grösslingova 23, 
Bratislava 

Projekt: 
vzdelávanie členov 
MO MS 
Bratislava-Staré 
Mesto I 
 

610 100 66/2017 
z 16.05.2017 

34/2017/0212 29.05.2017 05.06.2017 100 06.12.2017 Nájomné 

14. 03.04.2017 Krajanský inštitút, 
Pražská 17, 
Bratislava 

Projekt: 
Mnohonárodnostná 
Bratislava 
 

2 450 200 66/2017 
z 16.05.2017 

35/2017/0212 16.06.2017 19.06.2017 200 15.01.2018 Mapy – dotlač 

15. 03.04.2017 Združenie žien 
AGLOW v SR, 
Budatínska 47, 
Bratislava 

Projekt: Žalmy 
kráľa Dávida  
 

1 600 500 66/2017 
z 16.05.2017 

36/2017/0212 20.06.2017 21.06.2017 500 02.11.2017 Ozvučovanie podujatia, 
organizačné 
zabezpečenie Žalmy 
Kráľa Dávida.  
K vyúčtovaniu 
doložená Fa v sume 
150 € od Miloš Senko, 
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Dunajská Streda. 
Z dokladu nie je jasné 
predmet fakturácie. 
Taktiež je 
k vyúčtovaniu doložená 
Zmluva o poskytnutí 
služby medzi objednáv. 
Združenie žien Aglov 
v SR, Budatínska 47, 
Ba a Rúd Krajčiová, 
Budatínska 47 Ba za 
moderovanie, 
dramaturgiu 
a organizáciu Žalmy 
kráľa Dávida. – bez 
uvedenia čísla účtu ani 
u objednávateľa a ani 
u poskytovateľa. 

16.  03.04.2017 O.z. Korunovačná 
Bratislava, 
Gagarinova 21, 
Bratislava 

Projekt: 
Korunované 
slávnosti 2017 
 

8 000 5 000 66/2017 
z 16.05.2017 

37/2017/0212 29.05.2017 05.06.2017 5 000 09.10.2017 Zorganizovanie 
vystúpenia Hilaris 
Chember Orchester, 
program, orchester 
a zbor Cirkevného 
konzervatória, 
vystúpenie Klubu 
vojenskej histórie, 
vystúpenie skupiny 
historického šermu, 
zabezpečenie dvoma 
koňmi s dvomi 
štolbami, stavba pódia 

17. 30.05.2017 O.z. Boris, 
Gallayova 21, 
Bratislava 

Projekt: Divadelné 
leto s Teatro 
Colorato, II. 
Ročník 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie  

800 600 94/2017 
z 27.06.2017 

42/2017/0212 14.07.2017 25.07.2017 600 29.01.2018 Honoráre pre 
účinkujúcich.  
Dňa 24.01.2018 zaslaná 
urgencia, aby doniesli 
vyúčtovanie, urobili to 
až 29.01.2018. 
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18. 06.06.2017 ART DESING 
PROJECT, 
Valertadská 7/A, 
Bratislava 

Projekt: ADP 
Selection/Lucia 
Kováčiková 
Podmienka: použiť 
logo Bratislava-
Staré Mesto na 
všetkých formách 
propagácie 

1 500 600 94/2017 
z 27.06.2017 

43/2017/0212 12.07.2017 12.07.2017 600 15.01.2018 Grafické práce, 
inštalácia výstavy. 

19. 08.06.2017 Ergon Art, 
Pod gaštanmi 2, 
Bratislava 

Projekt: 
Medzinárodný 
hudobný festival 
Bratislavská 
komorná gitara 
2017, 13. ročník 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

2 000 1 000 94/2017 
z 27.06.2017 

44/2017/0212 12.07.2017 12.07.2017 1 000 15.12.2017 Honoráre účinkujúcim, 
cestovné. 

20.  09.06.2017 Susedia na dvore, 
Povraznícka 6, 
Bratislava 

Projekt: 
Medzinárodný 
festival Old´s cool  
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie  

500 200 94/2017 
z 27.06.2017 

45/2017/0212 06.09.2017 07.09.2017 200 Na 
vyúčtovaní 
chýba 
pečiatka 
došlej 
pošty MÚ, 
na doklade 
je dátum 
29.01.2018 

24.01.2018 zaslaná 
urgencia na nedoručené 
vyúčtovanie. 
Použitie  dotácie – 
ponožky Old´s cool. 

21.  09.06.2017 AR MUSIC s.r.o. 
Dunajská 40, 811 
08  Bratislava 

Projekt: Spievanie 
nás baví s Ankou 
Repkovou 
Podmienka: použiť 
logo Bratislava-
Staré Mesto na 
všetkých formách 
propagácie  

440 300 94/2017 
z 27.06.2017 

46/2017/0212 14.07.2017 25.07.2017 300 15.01.2018 Zmluva - honorár – 
klavirista. 
K vyúčtovaniu 
doložené len uzavreté 
zmluvy, chýbajú 
doklady o skutočnom 
použití (BV, VPD). 
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P.č. Dátum 
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[v €] dňa Použitie 

22.  09.06.2017 Drahoslava 
Weingreen, 
Žitavská 16, 
Bratislava 

Projekt: Dvojčatá-
interaktívna 
výstava 
v spolupráci so 
študentmi VŠVU 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie  

1 000 300 134/2017 
z 19.09.2017 

58/2017/0212 03.10.2017 03.10.2017 300 20.10.2017 Fotopráce (187 €), 
grafické služby (45,46 
€, kurátorský text k 
výstave Dvojčaká 001 
v F7,  

23.  19.06.2017 Ústredný zväz 
židovských 
náboženských obcí 
SR, Panenská 4, 
Bratislava  

Projekt: Divadlo 
o kráľovnej Ester 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

1 000 400 134/2017 
z 19.09.2017 

59/2017/0212 12.10.2017 13.10.2017 *) *) *) Suma 400 € vrátená  
na účet (BV 
27/07.02.2018) 

24.  04.09.2017 Antikomplex, o.z., 
J. Cikkera 11, 
Banská Bystrica  

Projekt: 
Stolpersteine 
v Bratislave 2017 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie  

920 600 134/2017 
z 19.09.2017 

60/2017/0212 12.10.2017 13.10.2017 600 01.02.2018 Dňa 24.01.2018 zaslaná 
urgencia k nezaslaniu 
vyúčtovania.  
Fa za pamätné kamene 

25.  07.09.2017 Hudobná skupina 
Kozovanka, 
Šoltésovej 
2690/13, 
Bratislava 

Projekt: Podpora 
a šírenie tradičnej 
ľudovej hudby  

2 500 200 134/2017 
z 19.09.2017 

61/2017/0212 03.10.2017 03.10.2017 200 10.01.2018 Reprobox, repro stojan 
s taškou.  

26.  14.09.2017 BORIS, o. z., 
Nejedlého 12, 
Bratislava 

Projekt: Reprízy 
operety Francza 
Lehára Gróf 
z Luxenburgu pre 
Staromešťanov 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie  

800 800 134/2017 
z 19.09.2017 

62/2017/0212 03.10.2017 03.10.2017 800 29.01.2018 Prenájom od Divadla 
Nová scéna (700 €), 
honorár účinkujúceho 
(150 €) 
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27.  20.09.2017 Klub LUNA 
Senior Friendly, 
Bezručova 4, 811 
09  Bratislava 

Projekt: Senior 
Friendly-Krásne 
spolu výstava 
fotografií  
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

650 500 161/2017 
z 24.10.2017 

63/2017/0212 08.11.2017 09.11.2017 500 02.01.2018 Poštovné, digitálna tlač, 
rámy na obrazy, 
kreatívne potreby 
(tašky bublinkové, 
zrkadlo, darčekové 
tašky, kniha Slovensko 
(109 €), honoráre za 
umelecké vystúpenia 

28. 02.10.2017 Bratislavské 
komunitné 
združenie pátra 
Scherza, Justičná 
11, Bratislava 

Projekt: Artklub 
Scherz 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie  

2 200 500 161/2017 
z 24.10.2017 

64/2017/0212 06.11.2017 07.11.2017 500 24.01.2018 Dňa 24.01.2018 zaslaná 
urgencia na nedoručené 
vyúčtovanie.  
Použitie dotácie – 
zvuková réžia 
kultúrnych programov.  

29.  19.09.2017 Občianske 
združenie STOPA 
Slovensko, Pražská 
33, Bratislava  

Projekt: rozvojom 
osobnosti 
a vzdelaním 
k lepšej integrácií 
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie  

283,53 250 161/2017 
z 24.10.2017 

65/2017/0212 06.11.2017 07.11.2017 245,66 06.12.2017 Nákup kníh, balík 
Office – Tech Soup, 
pevný disk, 
spoločenské hry. 
Suma 4,34 € vrátená 
na účet MČ (BV 
231/05.12.2017).  

30. 09.10.2017 AR MUSIC s.r.o., 
Dunajská 40, 
Bratislava 

Projekt: Zbor 
Anky Repkovej – 
spievanie nás baví 
Podmienka: použiť 
logo Ba-SM na 
všetkých formách 
propagácie 

540 350 161/2017 
z 24.10.2017 

66/2017/0212 20.11.2017 22.11.2017 350 15.01.2018 Honoráre klaviristom.  
K vyúčtovaniu 
doložené len zmluvy 
s umelcami, chýbajú 
doklady o skutočnom 
zaplatení (BV, VPD). 

31. 02.11.2017 Občianske 
združenie BChZ, 
Gerulatská 2, 
Bratislava 

Projekt: Vianočný 
koncert 
Bratislavského 
chlapčenského 
zboru  
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie  

800 600 193/2017 
z 12.12.2017 

73/2017/0212 18.12.2017 19.12.2017 600 11.01.2018 Prenájom priestorov, 
Katedrála sv. Martina, 
kvety, klavírny 
doprovod, zabezp. 
umeleckého výkonu – 
sólový spev, 
dirigovanie na 
Vianočnom koncerte. 
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32.  02.11.2017 OZ Galéria X, 
Zámočnícka 5, 
Bratislava   

Projekt: Vianočné 
stretnutie 
2017/charitatívna 
výstava  
Podmienka: použiť 
logo BA-SM na 
všetkých formách 
propagácie  

500 400 193/2017 
z 12.12.2017 

74/2017/0212 18.12.2017 19.12.2017 400 15.01.2018 Kurátorské a grafické 
práce k výstave 
Vianočné stretnutie, 
priestorové riešenie 
a odborné inštalovanie 
výstavy, materiálové 
zabezpečenie výstavy 
(diár, lepidlo, rozbočka, 
pripinačky, 
predlžovačka, 
papierové vrecká, 
euroobaly, lepiace 
pásky) 

Spolu schválená dotácia [€] 39 000 Spolu vyúčtované [€] 38 595,66 *) 

*) Suma  400 € vrátená na účet  MČ (BV 27/27.02.2018) 
     Suma 4,34 € vrátená na účet  MČ (BV 231/05.12.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Tabuľka č. 3 
Dotácie poskytnuté v roku 2017 na podporu projektov v oblasti školstva 

Strana 1 

 

P.č. Dátum 
podania Žiadateľ Účel dotácie 

Žiadaná 
výška 

[€] 

 Schválená dotácia Zmluva Dátum 
prevodu 

Vyúčtovanie 
v sume 

[€] 
číslo 

uznesenia číslo dátum 
podpisu 

v sume 
[v €] dňa Použitie 

01. 09.01.2017 OZ Zámoček pri 
MŠ Kuzmányho 9, 
811 06  Bratislava 

Výchovno-
vzdelávacie 
pomôcky, notebook 
a počítačová 
technika, návšteva 
kultúrnych  inštitúcií 
a zaujímavých miest 

780 350 9/2017 zo 
07.02.2017 

03/2017/0212 07.03.2017 08.03.2017 350 02.10.2017 Návšteva kultúrnych 
podujatí, knihy, 
potreby pre 
výtvarnú – štetce, 
farby, , modelovacia 
hmota, plastelína,  

02. 24.01.2017 TOP TENIS, n.o., 
Latenska 35, 
Bratislava-Rusovce 

Baby cupík 2017 
súťaž s putovným 
pohárom medzi 
škôlkami z 1. obvodu 
zo súťaží 
v tenisových 
súťažiach 
v minitenise  

900 200 37/2017 
z 28.03.2017 

13/2017/0212 12.04.2017 12.04.2017 200 12.10.2017 Prenájom 
tenisových dvorcov 
v areáli Lafranconi 
na baby cupík 

03. 10.02.2017 Detská organizácia 
Bratislavský Fénix, 
Bulíkova 3, 
Petržalka 

Projekt: Devín 
a okolie Bratislavy 
 
 
 
 

865 300 
 
 
 
 

 

37/2017 
z 28.03.2017 

14/2017/0212 
 
 
 
 
 

12.04.2017 
 
 
 
 
 

12.04.2017 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 

 

20.11.2017 
 
 
 

 
 

Loď Devín-Ba, 
Kamzík, 
Dev.Kobyla, 
Vajnory, Žel. Studn. 
–občerstvenie, 
cestovné 

04.   Detská organizácia 
Bratislavský Fénix, 
Bulíkova 3, 
Petržalka 

Projekt: Devín, 
Vajnory, Malacky 
jún-december 2017 

 200 194/2017 
z 12.12.2017 

75/2017/0212 18.12.2017 19.12.2017 *) *) *) Suma 200 € 
vrátená  na účet 
(BV 
245/27.12.2017) 

04. 28.02.2017 Kultúrne 
a vzdelávacie 
centrum Ister, 
Lazaretská 33, 
Bratislava  

Projekt: Správne 
dievča 

1 000 300 37/2017 
z 28.03.2017 

15/2017/0212 20.04.2017 24.04.2017 300 03.01.2018 Materiál – lepšiaca 
pištoľ, náplne, 
dekoračný papier, 
výkresy, kancel. 
potreby, girlandy, 
lepiaca guma, 
obrusy, dekoračný 
materiál, biele 
tričká, blok na 
flipchart, far. tlač. 
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05.  Kultúrne 
a vzdelávacie 
centrum Ister, 
Lazaretská 33, 
Bratislava  

Účel: Domov 
dôchodcov 
Heydukova, január – 
december 2017 

 220 194/2017 
z 12.12.2017 

76/2017/0212 18.12.2017 19.12.2017 220 03.01.2018 Materiál – stuhy, 
dekorácie, ozdoby, 
tonery do tlačiarne, 
dekoračný posyp, 
kancelárske potreby, 
občerstvenie. 

06. 03.04.2017 Gamča perpetua, 
Grösslingova 18, 
Bratislava 

Projekt: OH Gamča 
2017 

2 000 600 92/2017 
z 27.06.2017 

41/2017/0212 12.07.2017 12.07.2017 600 28.12.2017 Zapožičanie DJI 
Osmo. 

07.   Gamča perpetua, 
Groösslingova 18, 
Bratislava 

OH Gamča 2017  350 194/2017 
z 12.12.2017 

77/20170212 18.12.2017 19.12.2017 350 28.12.2017 Prenájom zvukovej 
techniky, prenájom 
pódia 

08.  03.07.2017 OZ Brnkáčik, 
Brnianska 3727/47, 
Bratislava 

Projekt: Športovo-
pohybové aktivity 
škôlkarov na 
Železnej studničke 

227,30 230 133/2017 
z 19.09.2017 

50/2017/0212 04.10.2017 05.10.2017 230 15.12.2017 Hry, náradie 

09.  08.09.2017 Slovenská rada 
rodičovských 
združení – 
Rodičovské 
združenie pri MŠ, 
OZ,Karadžičova 51, 
Bratislava 

Projekt: revitalizácia 
ihriska na dvore pri 
MŠ 

4 000 4 000 133/2017 
z 19.09.2017 

54/2017/0212 03.10.2017 03.10.2017 4 000 20.11.2017 Liaty gumený 
povrch tlmiaci náraz 

10.  08.09.2017 Futbalová akadémia 
Lafranconi FTVŠ 
UK, združenie, 
Nábr. arm.gen. 
Ludvíka Svobodu 9, 
Bratislava 

Projekt: Súťaž 
prípraviek/žiakov/ vo 
futbale  

3 000 2 000 133/2017 z 
19.09.2017 

52/2017/0212 03.10.2017 03.10.2017 2 000 15.01.2018 Prenájom 
futbalového ihriska  

10. 07.09.2017 Združenie rodičov 
pri ZŠ 
M.R.Štefánika, 
Grösslingova 48, 
Bratislava 

Projekt: Interaktívne 
vyučovanie jazykov 

3 000 2 000 133/2017 
z 19.09.2017 

55/2017/0212 04.10.2017 05.10.2017 1 000 29.11.2017 Interaktívna tabuľa, 
držiak na projektor, 
audio kábel. 
Suma 1 000 Eur 
vrátená na účet 
MČ (BV č. 
226/28.11.2017) 
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11. 11.09.2017 Združenie rodičov 
pri ZŠ M.R. 
Štefánika, 
Grösslingova 48, 
Bratislava 

Projekt: 
Rekonštrukcia 
ihriska pre deti 
materskej školy 

7 000 4 000 133/2017 
z 19.09.2017 

56/2017/0212 04.10.2017 05.10.2017 4 000 15.12.2017 3 ks pružinové 
hojdačky, kresliaca 
tabuľa, oprava 
lanového výlezu, 
bezpečnostné 
gumené rohože, 
oprava strechy 
altánku, výmena 
poškodených častí 

12. 11.09.2017 Rodičovské 
druženie pri 
materskej škole 
Timravina 8, 
Bratislava 

Projekt: 
Revitalizácia 
školskej záhrady 
spojená s výsadbou 
drevín  

1 000 1 000 133/2017 
z 19.09.2017 

57/2017/0212 03.10.2017 03.10.2017 1 000 13.12.2017 Dodanie a výsadba 
tují.  

13.  08.09.2017 Futbalová akadémia 
Lafranconi FTVŠ 
UK, združenie, 
Nábr. arm.gen. 
Ludvíka Svobodu 9, 
Bratislava 

Projekt: Súťaž 
prípraviek/žiakov/ vo 
futbale  

3 000 1 000 133/2017 
z 19.09.2017 

52/2017/0212 03.10.2017 03.10.2017 1 000 15.01.2018 Prenájom 
futbalového ihriska  

14. 08.09.2017 Slovenská rada 
rodičovských 
združení-
Rodičovské 
združenie pri MŠ 
Karadžičova 41, 
Bratislava 

Projekt: Športová 
aktivita na Malom 
Slavíne 

500 250 133/2017 
z 19.09.2017 

51/2017/0212 03.10.2017 03.10.2017 250 20.11.2017 Športové náradie, 
papierové pásky. 

15. 11.09.2017 Zámoček, 
Kuzmányho 9, 
Bratislava  

Projekt: Naša 
materská škola – 
podpora 
psychomotorických 
aktivít v exteriéri MŠ 

3 800 3 000 133/2017 
z 19.09.2017 

53/2017/0212 03.10.2017 03.10.2017 3 000 22.11.2017 Gumená rohož 
zatrávňovacia + 
pokládka, dovoz 
ornice na zásyp 
a zatrávnenie, 
vrecia, rukavice, 
štetce, náter 
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16.  16.10.2017 Rodičovské 
združenie pri ZŠ 
Mudroňova 83, 
Bratislava 

Účel: Revitalizácia 
svahu v priestore 
školského dvora  

1 000 1 000 164/2017 
z 24.10.2017 

68/2017/0212 08.11.2017 09.11.2017 1 000 10.01.2018 Oprava svahu podľa 
priloženého popisu 
vykonaných prác + 
spotrebovaný 
materiál. 

Spolu schválená dotácia [€] 21 000 Spolu vyúčtované [€] 19 800 *) 

 
*)  Suma 1000 € vrátená na účet MČ (BV č. 226/28.11.2017) 
 Suma   200 € vrátená na účet MČ (BV č. 245/27.12.2017) 
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1. 18.11.2016 KS Komfort – Servis, 
s.r.o. ,  
Jána Stanislava 39,  
m.č. Karlova Ves, BA 

Zeleň pre  
Kmeťovo nám. 
Bratislava 

500 400 36/2017 
z 28.03.2017 

12/2017/0212 12.04.2017 12.04.2017 400 18.10.2017 Nákup kríkovej 
zelene, trvaliek, 
pomocného 
materiálu 

2. 15.02.2017 Nadácia Horský park, 
Majakovského 13, 
Bratislava 

Doplnenie tisoradí 
pri Baumlerovom 
parčíku na 
Majakovského 
ulici, na 
Bohúňovej ulici 

700 300 67/2017 
z 16.05.2017 

38/2017/0212 06.06.2017 07.06.2017 300 28.12.2017 Nákup tisov, 
záhradného 
substrátu 

3.  22.02.2017 Priatelia Bartókovej 
ulice, Bartókova 4, 
Bratislava 

Oddychová zóna 
Bartókova – návrat 
k zeleni  

3 000 300 67/2017 
z 16.05.2017 

39/2017/0212 29.05.2017 05.06.2017 300 20.10.2017 Nákup okrasnej 
zelene – kry, 
cibuľoviny, okrasné 
rastliny 

4. 14.03.2017 Nedbalova 19, 
Bratislava 

Zelená terasa, 
ulica Nedbalova 
19, Bratislava 

1 065,60 300 67/2017 
z 16.05.2017 

40/2017/0212 29.05.2017 05.06.2017 300 15.08.2017 Kvetinová výzdoba 

5.  13.03.2017 H-PROBYT, s.r.o., 
Povraznícka 4, 
Bratislava 

Revitalizácia 
predzáhradky – 
Björnsonova 12, 
Bratislava 

300 300 93/2017 
z 27.06.2017 

47/2017/0212 26.09.2017 27.09.2017 300 23.10.2017 Substrát, hnojivá, 
kvety, motyka, 
kríky, cibuľoviny 

6. 06.10.2017 PETRA, o.z., 
Bartókova 2, 
Bratislava 

Revitalizácia 
Lurdskej jaskyne 
na Hlbokej ceste  

4 500 4 000 162/2017 67/2017/0212 06.11.2017 07.11.2017 4 000 08.12.2017 Osadenie 
betónových 
striešok, príprava 
podkladu, nákup 
materiálu. 

Spolu schválená dotácia [€] 5 600 Spolu vyúčtované [€] 5  600 
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