
Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v sociálnej oblasti 
(Rozpočet schválený vo výške 17 000 €)

Príloha 1

v sume  
[€]

číslo 
uznesenia

číslo dátum podpisu 
    v sume    

[v €]
dňa Použitie

1. 2.12.2008

Katolícka jednota mesta 
Bratislavy, pobočka KJ  
Staré Mesto- klub 
dôchodcov, o.z., Cukrová 
6, Bratislava                                     
(26 čl. zo SM)

na činnosť klubu 
dôchodcov

664,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

13/2009
Poskyt.:   27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 500,00 15.1.2010

príspevok na prevádzk. 
náklady, balíčky pre 
bezdomovcov, návšteva 
chorých, kytica na pohreb 
členky, kanc. potreby, 
vstupenky do divadla, výlet, 
vianočné balíčky

1.

doložené dokl. v celkovej sume 501,83 € :  potvrdenie od KJ Slovenska o prijatí príspevku na 
prev. náklady priestorov na Cukrovej v sume 350 €;  pokl. doklady:  v sume 15,50 € - balíčky 
pre bezdomovcov (spodné prádlo), v sume 10,22 €  - návšteva nemocných (dezert, čokoláda), 
v sume 12,00 € - kytica na pohreb členky, v sume 5,77 € - kanc. potreby; v sume 13,34 € - 
vianočné balíčky pre čl. klubu (kolekcie); kópie 5 lístkov do divadla so zoznamom 
zúčastnených v sume 15 €; výlet na Skalku pri Trenčíne (doložená prezančná listina 10 členov 
zo SM) + faktúra od AAA Nikola Travel z 13.6.2009za prepravu  v sume 719,13 €, na Fa je 
poznámka: pobočka KJS - klub dôchodcov prispel čiastkou 80 €  

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve 

2. 15.1.2009

Združenie zdravotne 
postihnutých občanov v 
SR, ZO 1, Tehelná 26, 
Bratislava                                     
(61 čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
pre občanov Starého 
Mesta

997,50 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

20/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 9.12.2009

preprava osôb na term. kúp. 
Veľký Meder, vstupné na 
term. kúpalisko, masáže pre 
8 členov so zdrav. 
postihnutím

2.

doložené doklady v celkovej sume 400,20 €: Fa od Požgay Milan, BA z 28.10.2009  v sume 
173 € za autobusovú  prepravu osôb na termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi, pokl. doklad z 
27.10.2009 - vstupné na kúpalisko v sume 190 € (à 5 €), pokl. doklady za 8 masáží v celk. 
sume  37,20 € (à 4,65 €), doložená prezenčná listina 42 účastníkov zájazdu 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

3. 15.1.2009

Slovenský zväz telesne 
postihnutých, ZO 127, 
združenie,  Bratislava 1, v 
Seniorklube Záhrebská 9          
(42 čl. zo SM)

na činnosť zväzu 
zdravotne 
postihnutých

830,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

21/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 15.1.2010

občerstvenie a darčeky 
(knihy)  na 2 výroč. čl. 
schôdze, vstupenky do 
divadla, posedenie pri 
jedličke - občerstvenie

3. 

doložené doklady v celkovej sume 3 052,81 € -ň:  výr. čl. schôdza  2.4.2009 - pokl. dokl. v 
sume 106,36 € za občerstvenie, poštovné za pozvánky a prenájom ŠJ Vazovova ; zál. fa za 
rekond. pobyt pre 27 osôb v Liptovskom Jáne v sume 2 667,60 € + výpis z účtu o zaplatení; fa 
za vstupenky do divadla v sume 72 €  (50 % z dotácie) + prezenčná listina, výr. čl. schôdza 
5.11.2009 - pokl. doklady v sume 180,99 € za občerstvenie, darčeky jubilantom (knihy) +  
zoznam jubilantov,  poštovné za pozvánky, prenájom ŠJ Vazovova ; posedenie pri jedličke -
pokl.dokl. v sume 61,85 € za občerstvenie 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve 

4. 15.1.2009

Bratislavská arcidiecézna 
charita, účelové zariad. 
cirkvi, Heydukova 14, 
Bratislava 1                       
(40-50 čl. zo SM)

na činnosť klubu 
seniorov

820,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

9/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 500,00 4.1.2010
prenájom NP Senior klubu, 
občerstvenie, mikulášske 
balíčky 

4.

doložené doklady v celkovej výške 515,61 € - nájomné v sume 380,00 € - priložená  zmluva  
medzi RFKÚ Najsvätejšej Trojice, Veterná 1, Ba a Bratisl. arcidiecéznou charitou, 
Heydukova 24, Ba o nájme NP od 1.11.2009 a 30.6.2010; pokladničné doklady za 
občerstvenie, vianočné ozdoby, salónky

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

5. 15.1.2009

Bratislavská arcidiecézna 
charita, účelové zariad. 
cirkvi, Heydukova 14, 
Bratislava 1                       
(40-50 čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
- pre občanov Starého 
Mesta

3 000,00 265,00
39/2009 z 
28.4.2009

8/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 265,00 4.1.2009
príspevok na mzdu 
opatrovateľky za 11/2009

5.

doložená kópia výplatnej pásky opatrovateľky - hrubá mzda 600 €, čistá mzda  484,62 €

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

6. 15.1.2009

Združenie kresťanských 
seniorov Slovenska, o.z., 
Žabotova 2, Bratislava 
(30 čl. zo SM)

na činnosť združenia 670,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

12/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 500,00 15.1.2010
občerstvenie, vstupenky do 
divadla, knihy

6.

doložené doklady v celkovej sume 500,59 € :  kópie vstupeniek  na divadelné predstavenia v 
sume spolu za 202 €, pokl. doklady za občerstvenie (keksíky, džúsy, chlebíčky, káva, nealko) 
spolu za 44,93 €, pokl. doklady za knihy s náboženskou tematikou  za 253,66 €, doložený 
zoznam členov klubu s adresami bydliska

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

v sume  
[€]

číslo 
uznesenia

číslo dátum podpisu 
    v sume    

[v €]
dňa Použitie

7. 16.1.2009

Bratislavský spolok 
nepočujúcich 1930, 
združenie, Budatínska 
59/a, Bratislava                            
(29 čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
pre občanov Starého 
Mesta

700,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

22/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 15.12.2009

občerstvenie na akciách - 
nohejbal. turnaj, cyklo-
turistický pochod, Deň 
matiek, MDD, Mikulášske 
posedenie, darčeky na Deň 
matiek, MDD a Mikulášske 
posedenie pre deti, 
vstupenky na termálne 
kúpalisko 

7.

doložené doklady v celk. sume 492,33 € :  pokl. doklady -  za občerstvenie na nohejbalový 
turnaj , hod šípkami v sume 29,14 €, občerstvenie na turist. pochod do Čuňova  (30 ľudí ) v 
sume  36,51 €, občerstvenie a dary na Deň matiek  v sume 183,75 € ( z toho víno vermouth 
ros. za 19,40 € a sudové víno za 21,19 €), vstupenky na  termálne kúpalisko Veľký Meder  v 
sume 166,05  MDD - darčeky, občerstvenie v sume 43,56 €, Mikuláš - občerstvenie, balíčky v 
sume  73,88 €                                                                                                                                                                                 
( vo vyúčtovaní uvedená celk. suma 551,44 €, ale po odpočítaní sumy za víno a vermuth a 
nedoložených 4 vstupeniek na kúpalisko je suma 492,33 €) 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve, žiadosť aj vyúčtovaie predložené 
formou listu, nie na predpísaných tlačivách

8. 16.1.2009
Betánia, n. o., Partizánska 
6, Bratislava                     
(15 klientov zo SM)

na činnosť organizácie 
pre občanov Starého 
Mesta

3 319,39 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

7/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 330,00 1.12.2009

 úhrada alikvotných častí 
nákladov za elektr. energiu 
za 08/09, odvoz odpadu za 
08/09, plyn za 09/09, elektr. 
energie za 09/09, odvoz 
odpadu za 09/09

8.

doložené doklady v celkovej sume 1 455,09 €:   fa za 8/09 od Diakonické združenie Betánia  v 
sume 621,15 (el. energia, OLO, výťah, zrážková voda, UPC, služby)  z kt. alikvot. časť uhr. z 
dotácie -  za elektr. energiu 70 €, odvoz odpadu 50 €, fa za 9/09 od Diakonické združenie 
Betánia v sume 833,94 € (plyn, elektr. energia, OLO, výťah, zrážk. voda, služby)  z kt. 
alikvot. časť uhr. z dotácie za  plyn 90 €, elektr. energiu 70 €, odvoz odpadu 50 €

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

9. 16.1.2009

Bol raz jeden človek, 
o.z., Vazovova 7, 
Bratislava                               
(7 čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
pre občanov Starého 
Mesta

995,82 235,00
39/2009 z 
28.4.2009

25/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 235,00 18.1.2010

materiál a pomôcky na 
tvorivé dielne (voľnočasové 
aktivity ľudí s ment. 
postihn. a autizmom)

9.

doložené doklady v celkovej sume 240,55 €:  pokl. doklady za tvorivý materiál a pomôcky - 
za 25,95 € (jut. tkanina, krep. papier, špagát) , za 62,00 € (textil, farba na textil, ), za 43,84 € 
(synex, štetce, brusné plátno), za 20,19 €  (rámy, svietniky, poháre - IKEA), za 7,03 € 
(lepidlo, výkresy,spinky,  filcové podl., far.papier), za 81,54  € ( výtvarné pomôcky - farby 
štetce,far. papiere)

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

10. 19.11.2008

Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom 
(SPOZA), o.z., Nám. 1. 
mája, Bratislava                   
(10 čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
pre občanov Starého 
Mesta

3 319,39 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

24/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 17.12.2009

za prenájom šport. areálu v 
Modre, materiál na terapie, 
materiál na vianočné tvorivé 
dielne - sociálna a prac. 
rehabilitácia osôb s 
autizmom

10.

doložené doklady v celk. sume 330,00 €: PPD od OTS, s.r.o. za prenájom šport. areálu v 
Modre  v sume 218 € +  prezančná listina,  pokl. doklady za materiál na terapie v celk. sume 
82,06 €  (Mixér, potraviny, kniha, kábel k počítaču, nožnice, papier), pokl. doklady za 
materiál na vianočné tvorivé dielne v  sume 29,94 (štetce, fixy, lepidlo, baliaci papier, 
temperové farby) 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

11. 21.1.2009

Združenie zdravotne 
postihnutých občanov ZO 
3, o.z., Jeséniova 51, 
Bratislava                             
(20 čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
pre občanov Starého 
Mesta

663,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

23/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 4.11.2009
vstupenky na term. kúp. 
Veľký Meder

11.

doložené doklady v celk.sume 578,80 €: pokl. doklady za vstupenky na termálne kúpalisko 
Veľký Meder: dňa 10.6.2009 v počte 44 osôb za 204,60 €, dňa 9.9.2009 v počte 40 osôb za 
159,20 €, dňa 28.10.2009 v počte 43 osôb za 215 €

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.           vstupenky v počtoch vyše 40, 
ale členov zo SM je 20!!!                                                              

12. 24.11.2008

Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých ZO 2, o.z., 
Gaštanová 19, Bratislava  
(81 čl. zo SM)

na činnosť zväzu 
zdravotne 
postihnutých

664,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

19/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 1.12.2009
rekondičný pobyt na 
Duchonke pre 5 členov

12.

doložená fa za rekondičný pobyt na Duchonke (RZ Jazmin, Sucháň Pavel, Duchonka) pre 25 
členov - 6 dní v sume 2 550 €, z t. 330 € poukázané prostriedky prevadzkovateľovi SZZP 
Galanta za 5 členov) + zoznam členov zo SM kt. bol  preplatený pobyt

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve  

požiadaní o doplnenie 
zoznamu o zúčastnených 
staromešťanov 
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Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v sociálnej oblasti 
(Rozpočet schválený vo výške 17 000 €)

Príloha 1

13. 21.1.2009

Klub dôchodcov "Pokoj a 
dobro", Františkánsky 
svetský rád, cirk. org., 
Františkánska 2, 
Bratislava

na činnosť klubu 
dôchodcov

700,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

10/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 500,00 18.12.2009

občerstvenie pri stretnutiach 
klubu, hyg. potreby,  
refakturácia za spotrebu 
plynu, návštevy chorých 
(ovocie, sladkosti),  
Domova dôchodcov 
(mikulášske a vianočné 
darčeky)

13.

doložené doklady v celkovej sume 502,26 € : pokladničné doklady - občerstvenie na stretnutia 
klubu (káva, servítky, čaj, utierka) za 18,55 €.,  hygienické a pracovné potreby (uteráky, 
utierky, bal. páska, sviečky, jar, obrúsky) za 28,78 €., čokoláda a káva -  poďakovanie za 
vystúpenie detí v DD za 15,16 €, fa od Rehoľa menších bratov - Františkánov, BA v sume 
300,00 € -refakturácia za spotrebu plynu  od 1.1. - 18.7.2009,  návštevy chorých (sladkosti, 
ovocie  čaj, káva) za 12,94 €., návštevy Domova dôchodcov (sladkosti, ovocie)  za 126,83 €. 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.                                       

14. 30.1.2009
Charita Blumentál, o.z., 
Vazovova 8, Bratislava 
(30-40 čl. zo SM)

na činnosť klubu 
Seniorov

500,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

16/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 500,00 8.1.2010

púť dôchodcov do Sv. 
Hostýna - doprava, 
poistenie a občerstvenie, 
zakúpenie závesov do 
klubovej miestnosti 

14.

doložené doklady v celkovej sume 577,91 € : púť dôchodcov Sv. Hostýn - fa z 12.9.2009 od 
AAA Nikola Travel, BA za autobus. prepravu v sume 410,00 €, doklad od Kooperatívy o 
zapl. poistného vo výške 25,20 € a doklad zo Slov. sporiteľne- výmena € za CZK v sume 
48,54 € (1 200 CZK) na občerstvenie (pokl. doklad za občerstvenie v sume 1176 CZK), 
doložený zoznam účastníkov; fa od DIEGO, BA za závesy do klubovej miestnosti v sume 
94,17 €

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.                                           V zmluve 
v hlavičke ako príjemca uvedený štatutár, ale podpísaná je kontaktnou osobou uvedenou v žiadosti

15. 30.1.2009
Charita Blumentál, o.z., 
Vazovova 8, Bratislava 
(30-40 čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
pre deti z mestskej 
časti Bratislava - Staré 
Mesto

500,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

35/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 500,00 7.9.2009
na letný tábor pre 12 detí zo 
Starého Mesta

15.

doložené doklady  v celkovej sume 5 589,23 € : fa od RELAX, Demänovská Dolina za letný 
tábor detí (37)v v sume 4 325,23 €,  Fa za autobusovú dopravu detí v sume 1 160 € , doklad o 
cestovnom poistení detí a vedúcich z Kooperatívy v sume 140 €.+ zoznam 12 detí z MČ SM, 
ktorí sa zúčastnili tábora (doložený rozpis výdavkov -  náklad na 1 dieťa: 151,06 €,  MČ SM 
sa zúčastnilo 12 detí: 12x151,06 =1 812,72 €,  z toho 500 € je hradených z dotácie

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.                                          V zmluve v 
hlavičke ako príjemca uvedený štatutár, ale podpísaná je kontaktnou osobou uvedenou v žiadosti

16. 2.2.2009

Depaul Slovensko, n.o., 
Útulok sv. Lujzy pre ľudí 
bez domova prepustených 
z hospitalizácie, 
Kapitulská 18, Bratislava 
(5 ľudí zo SM)

na starostlivosť o 
občanov mestskej časti 
Bratislava - Staré 
Mesto v útulku Sv. 
Lujzy - Krčméryho

1 660,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

38/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2006 330,00 9.12.2009
za poskytnutie stravy a jej 
dovoz pre útulok sv. Lujzy  
za obdobie 08/2009

16.

doložená Fa od EU, s.r.o. č 7, Nová Ľubovňa za poskytnutie stravy a jej dovoz pre útulok sv. 
Lujzy de Marillac za obdobie 08/2009 v sume 1 907,00 €  (od.32-34 polievok a hl. jedál za 
0,5 a 1,33 € denne - za 31 dní)

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

17. 2.2.2009
Depaul Slovensko, n.o., 
Kapitulská 18, Bratislava 
(65 ľudí zo SM)

na činnosť a pomoc 
pre občanov mestskej 
časti Bratislava - Staré 
Mesto

3 319,00 800,00
39/2009 z 
28.4.2009

39/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 800,00 9.12.2009
príspevok na zakúpenie 
lôžok a matrací

17.

doložená fa od MEDIHUM, s.r.o. BA z 21.4.2009 za 5 kusov lôžok a matrací v sume                  
1 659,70 € Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 

predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

18. 5.2.2009

Regiony.sk - Klub 
Seniorov, o.z., Medená 5, 
Bratislava                        
(463 čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
pre občanov Starého 
Mesta

500,00 220,00
39/2009 z 
28.4.2009

17/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 220,00 25.1.2010
MS OEM Windows XP 
PRO, digitálny fotoaparát 
Samsung  (2 ks)

18.

doložená Fa z 2.7.2009 od AGEM Computers, s.r.o., Panónska 42, BA v sume 221,22 € za   
MS OEM Windovs XP PRO (114,36 €),  Digitály fotoaparát Samsung 2 ks x 53,43 = 106,86 
€  bankový výpis o úhrade 6.7.2009. 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.                                                

19. 9.2.2009

Združenie zdravotne 
postihnutých občanov, 
ZO-2, o.z., Gaštanova 19, 
Bratislava                        
(49 čl. zo SM)

na činnosť združenia 200,00 200,00
39/2009 z 
28.4.2009

18/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 200,00 18.1.2010
na predvianočné posedenie, 
vstupenky na vianočný 
koncert

19.

doložené doklady v celkovej sume 203,28 € - pokl. doklad z Hostinca Slamená búda v sume 
114,88 € za občerstvenie (chlebíčky, minerálka , káva, 32x 0,1 l vína)  +  prezenčná llistina, 
PPD od Sovenskej filharmónie  za vstupenky (35 ks) na koncert 26.11.2009 v sume 126 €, z 
toho spoluúčasť členov na koncerte -37,60 € + prezenčná listina zúčastnených 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

v sume  
[€]

číslo 
uznesenia

číslo dátum podpisu 
    v sume    

[v €]
dňa Použitie

20. 20.2.2009

Bratislavská občianska 
poradňa, n.o., Záhrebská 
9, Bratislava                    
(6 čl. zo SM)

na činnosť poradne a 
na technické 
vybavenie

4 000,00 700,00
39/2009 z 
28.4.2009

34/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 700,00 11.1.2009

za preklad textu do 
anglického jazyka, za 
prechod domeny, mzdy        
(2 dohody o vykonaní 
práce)

20.

doložené doklady v celk. sume - 702,61 € - fa z 19.11.2009 za  preklad textu do AJ v sume 
199,20 €, fa z 3.7.2010 od EURONET doplatok za prechod domény občianskaporadna.sk, 
štart na program Basic (1.7.-3.3.2010) v sume 7,15 €  (z dotácie hradených 4,53 €), výplatné 
pásky  - 2 dohody za vykonanú prácu - výplatné pásky (hrubá mzda) v sume 398,33 €  a 97,94 
€ 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve,  účel podľa zmluvy je na technické 
vybavenie a činnosť poradne - doložená faktúra za preklad do AJ, ale za technické vybavenie nie je doložené nič, 
pričom v rozpočte v žiadosti uvedené - napr. kancel. a techn,. vybavenie v sume 2 200 €

požiadaní o doplnenie 
dokladov, resp.výmenu 
dokladu za preklad

21. 4.3.2009

Zväz diabetikov 
Slovenska, o.z., ZO I., 
II., III. , Vl čkova 26                                                 
Bratislava (24 čl. zo SM)

na činnosť zväzu 
diabetikov Slovenska, 
ZO Bratislava I.

480,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

26/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 14.1.2010

edukácia - balíčky, 
kopírovanie, poštovné, 
príspevok na paušál za 
telefón podľa Smernice o 
hospodárení ZDS, 
príspevok na rekond. pobyt 

21.

doložené doklady v celkovej sume 346,59 €  : edukácia  - balíčky -  fa od METRO za 
potraviny (ovocie, minerálky, oplátky) z 9.12.2009 v sume 119,99 €, kopírovanie - pokl. 
doklad v sume  40 €, poštovné - doklad z pošty v sume 40,40 €, rekond. pobyt (Lazarová)  - 
pokl. doklad  z kúpeľov v Nimnici za senior pobyt z 27.9.2009 v sume 205,80 € - 
refundovaných 93 €, telefón - paušál Lazárová - doložené  VPD Zväzu diabetikov zo dňa 
6.8.2009 v sume 26,60 € a VPD zo dňa 15.12.2009 v sume 26,60 € + list od hospodára zväzu  
s uvedením, že podľa Smernice o hospodárení ZDS telefón  a internet môžu ZO uhrádzať 
predsedovi ZO do výšky 26,60 € a výbor ZO tento paušál odsúhlasil 4.11.2008, doložený 
zoznam členov zo SM

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.                                         Po 
vyžiadaní faktúr  za telefón, na základe kt. bol príspevok poskytnutý, zaslaný list od hospodára ZOz 25.5.2010  s 
vysvetlením, že to má v súlade so Smernicou o hospodárení, aj v minulých rokoch poskytovaný tento príspevok a 
príspevok Lazarovej na rekond. pobyt , vyúčtovanie nie je predložené na tlačive podľa VZN                                       

požiadaní o doplnenie 
dokladov

22. 9.3.2009

Slovenský zväz telesne 
postihnutých, ZO Staré 
Mesto, o.z., Karadžičova 
1, Bratislava                        
(236 čl. zo SM)

na organizovanie 
spoločenských a 
humanitných akcií

1 500,00 300,00
39/2009 z 
28.4.2009

27/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 300,00 11.12.2009

zabezpečenie výročnej 
členskej schôdze - 
občerstvenie, kult. program, 
darčeky a kvety jubilantom, 
poštovné, kopírovanie, 
kanc. a hyg. potreby

22.

doložené doklady v celkovej sume 333,41 €: členská schôdza z 27.11.2009  - Fa od 
Ružinovský domov seniorov, BA z 27.11. za 80 ks obedov v sume 96,20 €, pokl. doklady - za 
nealk. nápoje a sladkosti  za 38,80 €,  za taniere, príbory na podávanie obedov za 11,07 €, za 
darčeky jubilantom (Mikuláš. figúrka) za 34,65 €, za rozmnoženie pozvánok + kanc. potreby 
za 10,86 €,  hyg. potreby za 4,31 €, kvety pre jubilantov (50 ks x 1€) za 50 €, doklad z pošty-
poštovné za pozvánky za 41,80  €,  VPD za kult. program - ľudový umelec, za kávu, džús, 
lyžičky  za 10,72 €, doložená prezenčná listina prítomných na výročnej členskej schôdzi 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.                                          V žiadosti a 
v zmluve uvedený iný štatutár, ako vo vyúčtovaní, vo vyúčtovaní (touto osobou je vyúčtovanie aj podpísané) uvedená aj 
kontaktnná osoba iná ako v žiadosti, v kt. bol uvedený štatutár ako kont. osoba, v zmluve v hlavičke ako príjemca 
uvedený štatutár, ale podpísaný je niekto iný (porovnaním so žiadosťou)

23. 9.3.2009

Slovenský zväz telesne 
postihnutých, ZO Staré 
Mesto,o.z., Karadžičova 
1, Bratislava                        
(236 čl. zo SM)

na organizovanie 
rekondičných a 
ozdravných pobytov

1 000,00 300,00
39/2009 z 
28.4.2009

28/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 300,00 11.12.2009
príspevok na rekondičný a 
ozdravný pobyt v 
Piešťanoch pre 12 členov

23.

Fa  z 11.11.2009 od Slov. liečené kúpele Piešťany, a.s. v sume 2 688,00 € za preventívny 
kúpeľný pobyt v BALNEA GRAND- 5 nocí, 12 členov po odpočítaní 20 % zľavy cena za 1 
osobu  - 224 €, na faktúre uvedený menný zoznam osôb 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.                                          V žiadosti a 
v zmluve uvedený iný štatutár, ako vo vyúčtovaní, vo vyúčtovaní (touto osobou je vyúčtovanie aj podpísané) uvedená aj 
kontaktnná osoba iná ako v žiadosti, v kt. bol uvedený štatutár ako kont. osoba, v zmluve v hlavičke ako príjemca 
uvedený štatutár, ale podpísaný je niekto iný (porovnaním so žiadosťou)

24. 10.3.2009

Senior klub Kalvária, 
Farnosť P.M. Snežnej, 
cirk. org., Na Kalvárii 
10, Bratislava                        
(33 čl. zo SM)

na činnosť Senior 
klubu

664,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

14/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 500,00 11.1.2010
na vstupenky na divadelné 
predstavenia, občerstvenie 
pri stretutiach

24.

doložené doklady v celk. sume 500,63 € - divadelné predstavenia - pokl. doklady od  
Agentúra RND, s.r.o v sume 228,00 € (19  lístkov),  v sume 204,00 € (17 lístkov), v sume 
40,00 €; výdavky za stretnutia - pokl. doklad v sume 16,63 € (mikrot. vrecká, papier. obrúsky, 
plastové poháre), v sume 12,00 € (cukrovinky, slané) + doložený memenný zoznam členov 
klubu s uvedeným bydliskom

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

25. 13.3.2009

Združenie sclerosis 
multiplex Nádej, o.z., 
Nad Lúčkami 51, 
Bratislava                         
(15 čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
pre občanov Starého 
Mesta

podľa 
možností 

MČ
330,00

39/2009 z 
28.4.2009

29/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 20.1.2010
na nákup reklamných 
predmetov na akciu "Živá 
slnečnica"

25.

Fa  zo 16.10.2009 od HAUERLAND, s. r. o.,  Bratislava. v sume 385,57 €  za 115 ks dáždnik 
skladací + potlač + technologická príprava Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 

predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

v sume  
[€]

číslo 
uznesenia

číslo dátum podpisu 
    v sume    

[v €]
dňa Použitie

26. 16.3.2009

Klub Venuša pri Lige 
proti rakovine, o. z. 
Brestova 6, Bratislava (29 
čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
pre občanov Starého 
Mesta

332,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

30/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 8.12.2009

príspevok na úhradu za 
prepravu autobusom - výlet 
na Zuberec, príspevok na 
vstupenky na div. 
predstavenie

26.

doložené doklady v celk. sume 1 337,24 € - Fa od FERRI TOURS z 12.6.2009 v sume 
947,27 €  za dopravu na Zuberec a späť + prezenčná listina  - z dotácie príspevok vo výške 
135 €, fa od SND zo 7.9.2009 za vstupenky na divad. predstavenie v sume 390 €  (60 ks) + 
prezenčná listina zúčastnených - z dotácie príspevok vo výške 195 €

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve., vyúčtovanie formou listu 
adresovaného starostovi a nie na predpísanom tlačive

požiadaní o doplnenie 
dokladov

 Žiadaná    
výška   [€]

Schválená dotácia Zmluva 
Dátum 

prevodu
P.č. Dátum 

podania
Žiadateľ Účel dotácie

P.č. Podrobný rozpis použitia (doklady, sumy, účel) Nedostatky
Schválená dotácia Zmluva 

Dátum 
prevodu

Vyúčtovanie
P.č. Dátum 

podania
Žiadateľ Účel dotácie

 Žiadaná    
výška   [€]

požiadaní o opravu 
vyúčtovania, doložené 
vyúčt. len pri zmluve 

39/2009

Vyúčtovanie
P.č. Podrobný rozpis použitia (doklady, sumy, účel) Nedostatky
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Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v sociálnej oblasti 
(Rozpočet schválený vo výške 17 000 €)

Príloha 1

27. 16.3.2009

ECHO Združenie na 
pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím, 
o.z., Sklenárova 12, 
Bratislava                         
(15 čl. zo SM)

na činnosť organizácie 
v prospech občanov 
Starého Mesta

532,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

32/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 13.1.2010

Mikulášske  posedenie -
balíčky a občerstvenie, za 
prepravu osôb na plavecký 
deň do Mosonmagyarováru, 
vstupenky na divadelné 
predstavenie

27.

doložené doklady v celk. sume 402,48 €  - Mikulášske posedenie - pokl. doklady  za balíčky v 
sume 72,80 € (sladkosti) a občerstvenie, čaj. sviečky, poháre v sume 92,41 € (slané, sladké 
pečivo, čaj, káva, džús, minerálky,  ovocie cukor, plavecký deň - fa od XLinebus, s.r.o. z 
3.12.2009 v sume 180,00 € za prepravu osôb z Bratislavy do Mosonmagyarováru  zoznam 
účastníkov, divad. predstavenie - fa z 2.12.2009 od SND za predstavenie "Čarovná flauta" - 14 
ks v sume 105,00 €, účtovaných 52,50 € + zoznam účastníkov

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.,dodatočne doložené zoznamy 
účastníkov výletu a div. predstavenia na zákade vyžiadania počas kontroly

požiadaní o doplnenie 
dokladov - zoznamy 
zúčastnených na div. 
predst.a na výlete

28. 17.3.2009

Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska, 
ZO 4, o.z., Zochova 16/8, 
Bratislava                               
(35 čl. zo SM)

na činnosť únie 500,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

31/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 12.1.2010

zabezpečenie čl. schôdzí - 
občerstvenie, poštovné,  
výlety - Podhájska, Ivanka 
pri Dunaji -stravné, vstupné, 
cestovné, vstupenky do 
divadla, príspevok na 
telefón - schválený výborom 
ZO

28.

doložené doklady v celk. sume 339,22 € - čl. schôdza 17.3.2009 - pokl. dokl. v sume 32,32 € 
(obálky za 0,85 €, občerstvenie - minerálka, čaj, cukor, koláče)+ prezenčná listina; výlet 
Ivanka pri Dunaji 5.5.2009 - pokl. doklady v sume 25 € (občerstvenie, kvety za 3 €, ) + 
prezenčná listina.; výlet Podhájska 21.5.2009 -pokl. doklady v sume 57,90 € (občerstvenie, 
vstupenky na term. kúp. za 18,50 € + cestovné za 21,40 €) + prezenčná listina; čl. schôdza 
27.10.2009 - poštovné + obálky za 13 €  + prezenčná listina; vstupenky do divadla 7.11.2009 - 
faktúra zo 6.10.2009 od SND, BA za 18 ks v sume  167 € príspevok na telefón predsedovi ZO 
v sume 44 € (doložené  Fa za telefón od T-Com za 11/09 v sume 24,14 € a za 05/2009 v sume 
26,26 € - doložená Zápisnica zo zasadnutia Výboru ZO č. 4 z 15.1.2009 - schválený prísp. na 
telefón predsedovi ZO na r. 2009 v sume 44 €

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

z dôvodu nečitateľnosti 
predložených dokldaov  
boli počas kontroly opísané 
na základ predložených 
originálov

29. 23.3.2009

Národné centrum pre 
rovnosť príležitostí, n.o., 
Laurinská 12, Bratislava                                      
(5 občanov zo SM)

na činnosť organizácie 1 000,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

36/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 15.1.2010
za telefónne účty a telefón 
Sony Ericsson C905 Cyber-
shot (98,10 €)

29.

doložené doklady v celk. sume  350,40 € - telefónne účty  (Fa za 05/09 od T-com) v sume 
74,24 €, Fa za 06/09 od T-Com v sume 74,01 €, Fa z 22.11.09 od ORANGE v sume 49,98 €, 
Fa z 21.6.09 od ORANGE v sume 28,07 €, Fa z 22.7.09 v sume 26,00 €) kúpa nového 
telefónu - Fa z 22.7.2009 od Orange za telefón Sony Ericsson C905 Cyber-shot v sume 98,10 
€. 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), 
žiadosť predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase 
predloženia žiadosti ešte nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve. 
Žiadali 1 000,00 € na prenájom priestorov na aktivity projektu a vyúčtovali poplatky za telefón a náklady na 
nový telefón v sume 98,10 €

požiadaní o doplnenie 
dokladov najmä dokl. za 
telefón

30. 26.3.2009

Domov pre každého, o.z., 
Stará Vajnorská 92, 
Bratislava                                  
(20 osôb zo SM)

na činnosť a služby 
pre občanov Starého 
Mesta

4 000,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

37/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 500,00 30.11.2009
 nákup čistiacich a 
dezinfekčných prostriedkov

30.

doložené doklady v celkovej sume 502,58 €  za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 
- pokl. doklad: METRO za 194,11 €, TESCO za 66,40 €, DM Drogerie za 36,54 €, TESCO 
za 205,53 €

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

31. 2.4.2009

Autistické centrum 
Andreas, n. o., Galandova 
7, Bratislava (10 klientov 
zo SM)

na činnosť organizácie 
v prospech občanov 
Starého Mesta

1 141,00 330,00
39/2009 z 
28.4.2009

33/2009
Poskyt.: 28.5.2009 
Príjemca: 28.5.2009

1.6.2009 330,00 15.1.2010

nákup materiálu na 
artterapiu pre mladých a 
deti s autizmom - hliny, 
maliarského plátna, súpravy 
na maľovanie,  lepidla, 
farbičky, stojanu na 
maľovanie, rámovanie 
obrazov

31.

doložené doklady v celkovej sume 331,99 € - Fa za rámovanie obrazov v sume 74,72 €, 
doklad o nákupe hliny za 42,79 €, pokladničné doklady - maliarske plátno za 24,94 €, súpravy 
na maľovanie za 15,97 €, zástery, papierové vrecká za 9,96 €, lepidlo za 13,01 €, lepiaca 
tyčinka za 1,98 €, farbičky za 8,90 €, stojan na maľovanie za 12,46 € a faktúra za potreby na 
maľovanie za 127,26 €, 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti už bolo 
platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

v sume  
[€]

číslo 
uznesenia

číslo dátum podpisu 
    v sume    

[v €]
dňa Použitie

32. 17.4.2009

Občianske združenie 
Proti prúdu, Karpatská 
10, Bratislava                  
(mesačne 180 klientov,        
z t. 60 % z BA)

na projekt podpory 
zamestnania pre 
predajcov časopisu 
Nota Bene - najmä 
občanov Starého 
Mesta

1 660,00 700,00
39/2009 z 
28.4.2009

40/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 700,00 12.10.2009
na mzdy predajcov Nota 
Bene

32.

predložené doklady v celkovej sume 700,85 € - doložené výplatné pásky  predajcov Nota 
Bene na základe Dohody o pracovnej činnosti (priložené), podľa kt. ani jeden nie je s trvalým 
bydliskom v SM (Petržalka, Slovenský Grob, Šaľa, Hnúšťa) + prehlásenie predajcu - 
vyplatená hrubá mzda za 02/2009 (Eros, Antal, Chlpíková) v sume 197,65 €, za 03/2009 
(Eros, Chlpíková, Antal, Račická) v sume 255.80 €, za 04/2009 (Eros, Chlpíková, Račická)  v 
sume 247,40 €. 

žiadosť predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné už od 1.4.2009 - v čase predloženia 
žiadosti už bolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve, predložené vyúčtovanie je za 
02, 03, 04/2009, ale dotácia im bola poskytnutá 1.6.2009. a žiadosť je zo 17.4.2009, ani jeden nieje zo SM, ale 
zPetržalky, Šale, Hnúšte a Slovenského Grobu. Doložené prehlásenie o vyrovnaní všetkých záväzkov z 30.3.2009, 
Stanovy združenia

33. 30.9.2009

Rodinný klub Opice, o.z., 
Langsfeldova 7, 
Bratislava, aktuálna 
činnosť v ZŠ Mudroňova 
83

na činnosť rodinného 
klubu

2 000,00 300,00
94/2009 z 
3.11.2009

53/2009
Poskyt.: 25.11.2009 
Príjemca: 
26.11.2009

26.11.2009 300,00 13.1.2010

materiál na tvorivé dielne - 
vianočné dekorácie, 
stretnutie s Mikulášom - 
balíčky, účinkujúci

33.

doložené doklady v celkovej sume 326,83 € - materiál na tvorivé dielne - Fa z 11.12.2009 od 
Elian Creative, s.r.o v sume 142,53 € (veniec z polystyrénu, kužel, guľa, náplne do lepiacej 
pištole, úchytky na plastové vajcia, filtre, špendlíky, drevené srdiečka, držiak na sviečky), 
stretnutie s Mikulášom - pokl. doklad z METRA z 24.11.2009 v sume 124,30 € za sladkosti 
do balíčkov, Fa od Kapybara, s.r.o. zo 7.12.2009 za vystúpenie Mikuláš v sume 60 €

žiadosť predložená podľa VZN č. 2/2009 - v žiadosti uvedená propagácia - na ich internetovej stránke logo 
MČ, na plagátoch, kt. boli oznamované akcie uvedené logo MČ, doložené prehlásenie podľa § 4 ods. 2 písm. 
g (žiadne nevyrovnané záväzky, Stanovy OZ); v zmluve už spôsob propagácie nie je uvedený;,

34. 13.1.2009

Okresná organizácia 
Jednoty dôchodcov Staré 
Mesto, o.z., Radlinského 
51, Bratislava                     
(100 čl. zo SM)

na činnosť jednoty 
dôchodcov

730,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

15/2009
Poskyt.:   27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 34.

doložené doklady v celk. sume 700 €: zájazd Rakúsko-Baden -Fa od MT TOUR Peter 
Mittheis z 23.9.2009 za autobusovú prepravu v sume 400,00 € + prezenčná listina; zájazd 
Rakúsko -  čokoládovňa Kittsee - Fa od MT TOUR Peter Mittheis z 20.11.2009 za 
autobusovú prepravu v sume 180,00 € + prezenčná listina,  vstupenky na  div. predstavenie  - 
Fa od Divadlo Nová Scéna z 8.12.2009 za predstavenie Edith a Marlene (15 lístkov à 8 €) v 
sume 120,00 € + prezenčná listina. 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), 
žiadosť predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné od 1.4.2009 - v čase predloženia 
žiadosti už bolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.Vyúčtovanie 
dotácie (Zml. č. 15/2009) spojené s vyúčt. dotácie (Zml. č. 50/2009) - podané 2 žiadosti 1 o.z.  - IČO, štatutár 
, č. účtu, pečiatky na oboch zmluvách rovnaké  - rovnaké, vyúčtovanie podala Jednota dôchodcov na 
Slovensku, Okresná organizácia Bratislava 1. 

35. 30.9.2009

Jednota dôchodcov na 
Slovensku, Okresný 
výbor Bratislava 1, o.z., 
Radlinského 51, 
Bratislava 1

na vydanie zbierky 
básní "Šepot číreho 
srdca" pre aktivity 
JDS, organizovanie 
jubilejných osláv pre 
seniorov členov JDS a 
KD

500, 00 - 
1000,00

500,00
94/2009 z 
3.11.2009

50/2009
Poskyt.: 25.11.2009 
Príjemca: 
26.11.2009

26.11.2009 35.

Fa od KOMPRINT, s.r.o z 18.12.2009 za vydanie zbierky básní v sume 380,00 € - 230 ks à 
1,65 €

žiadosť predložená podľa VZN č. 2/2009 - v žiadosti uvedená propagácia - vydané publikácie budú obsahovať 
poďakovanie MČ - generálnemu sponzorovi, doložené prehlásenie podľa § 4 ods. 2 písm. g (žiadne 
nevyrovnané záväzky), v zmluve už spôsob propagácie nie je uvedenýVyúčtovanie dotácie (Zml. č. 15/2009) 
spojené s vyúčt. dotácie (Zml. č. 50/2009) - podané 2 žiadosti 1 o.z.  - IČO, štatutár , č. účtu, pečiatky na 
oboch zmluvách rovnaké  - rovnaké, vyúčtovanie podala Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná 
organizácia Bratislava 1., žiadali na  vydanie knihy 500 €, fa je len za 380,00 €

36. 30.9.2009

Jednota dôchodcov na 
Slovensku, ZO 7,           
o.z., Gaštanová 19, 
Bratislava 1                                           
(102 čl. zo SM)

na činnosť ZO 7, 
Gaštanová 19, 
Bratislava

500,00 300,00
94/2009 z 
3.11.2009

51/2009
Poskyt.: 25.11.2009 
Príjemca: 
26.11.2009

26.11.2009 300,00 15.1.2010

za autobusovú dopravu  - 
zájazd do Maďarska, 
vstupenky do SND, 
notársky poplatok

36.

doložené doklady v celkove sume 578,66 € - z dotácie 313,50 € podľa prez. listín  zájazd do 
Maďarska 16.9.2009 - autobusová doprava - doložený VPD na sumu 315,16 €, z dotácie 
hradených 116 €  (zúčastnených 29 ľudí, doložená prezenčná listina); vstupenky na divadelné 
predstavenie "Mariša - doložená potvrdenka zo SND na sumu 110 €, z dotácie hradených 100 
€ (prezenčná listina 10 členov x 10 €);  za vstupenky na divadelné predstavenie "Luskáčik" - 
doložená potvrdenka zo SND na sumu 104 €, z dotácie MČ hradených 48 € (prezenčná listina 
6 členov x 8 €); notársky poplatok - potvrdenka Notárskeho úradu z 8.12.2009 v sume 49,50 
€. 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2009 -  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve, 
predložená 30.9. zájazd organizovaný 16.9.2009, podľa žiadosti chceli dotáciu na čl.  schôdzu- pocta jubilantom 100 € 
a na vstupenky do divadla 400 €, dali sa preplatiť aj notársky poplatok Žiadali na členskú schôdzu a návštevu 
divadelného predstavenia, ale vyúčtovali autobusovú dopravu zo 16.9.2009, pričom Žiadosť bola doručená na MiÚ 
30.9.2009 (osobne prevzala Ing. Mgr. Dočolomanská), dotácia im bola poskytnutá 26.11.2009 a vyúčtovali aj notársky 
poplatok. Účel dotácie v Zmluve je: na činnosť ZO 7, Gaštanová 19.

v sume  
[€]

číslo 
uznesenia

číslo dátum podpisu 
    v sume    

[v €]
dňa Použitie

37. 15.1.2009

Svätý Jakub, Občianske 
združenie, Obchodná 52, 
Bratislava                                     
(40-45 kl. zo SM-rozvoz 
stravy; 10-20 kl. zo SM-
prepr. služba)

na rozvoz stravy pre 
občanov Starého 
Mesta;                             
na prepravnú službu 
pre občanov Starého 
Mesta

neuvedené
500,00 + 
330,00

39/2009 z 
28.4.2009

11/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 27.5.2009

1.6.2009 37.
Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.                                       

P.č. Dátum 
podania

Žiadateľ Účel dotácie
 Žiadaná    
výška   [€]

Schválená dotácia Zmluva 
Dátum 

prevodu

Podrobný rozpis použitia (doklady, sumy, účel) Nedostatky

2 230,00 14.1.2010

PHM pre rozvoz a donášku 
obedov a na prepravnú 
službu, mzdy vodičov 
zabezp. prepravnú službu a 

doložené doklady za 05/2009 - 12/2009 v celk. sume 2 510,51 €: PHM za rozvoz stravy v 
sume 708,02 € - mesačné prehľady - uvedený počet dovezených obedov denne, ubehnuté km 
denne a s vypočítanou spotrebou PHM v EUR na zákl.dolož. kópií pokl.dokladov za nákup 
PHM; PHM za prepravnú službu v sume 146,44 € - mesačné prehľady s uvedeným dátumom, 
miestom prepravy, počtom km  a s vypočítanou spotrebou PHM na zákl. doložených  kópií 
pokl. dokl. za nákup PHM (doložené kópie potvrdení o zaplatení prepr. klientami); mzdy 
vodičov zabezp. prepr.sl.a rozvoz obedov v sume 1 329,05 € - doložené VPD od Sv. Jakuba 
na zákl.kt. bola vyplatená mzda za jednotl. mesiace; mzda opatrovateľky za 7.a 10. mesiac v 
sume 327 € (hod. mzda 1,50 €, odpracovaných 218 h) -  doložené VPD od Sv. Jakuba na zákl. 

Vyúčtovanie
P.č. Podrobný rozpis použitia (doklady, sumy, účel) Nedostatky

 Žiadaná    
výška   [€]

Schválená dotácia Zmluva 
Dátum 

prevodu
P.č. Dátum 

podania
Žiadateľ Účel dotácie

1 000,00 12.1.2010

620 € - autobus. preprava - 
zájazd Rakúsko - Baden,  
zájazd čokoládovňa Kittsee, 
vstupenky do divadla,                                
380 € - vydanie zbierky 
básní 

Vyúčtovanie
P.č.
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Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v sociálnej oblasti 
(Rozpočet schválený vo výške 17 000 €)

Príloha 1

38. 7.10..2009
Svätý Jakub, Občianske 
združenie, Obchodná 52, 
Bratislava

na zabezpečenie TOS, 
PS, rozvozu stravy pre 
občanov Starého 
Mesta

1 400,00 1 400,00
94/2009 z 
3.11.2009

49/2009
Poskyt.: 25.11.2009 
Príjemca: 
26.11.2009

26.11.2009 38.
 písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009  zo 16.10.2009 je doložené (že OZ nemá 
žiadne záväzky), ale na Protokole o obehu zmluvy uvedené pohľadávky ved. odd. ek. činností vo výške 
519,44 € ,  spôsob propagácie MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve, žiadosť o poskytnutie dotácie je 
zo 7.10.2019, vo VZN č. 2/2009 v § 4 určený termín podávania žiadostí do 30.9. rozpočtového roka.

39. 28.9.2010

Klub mnohodetných 
rodín, o.z., Lichardova 
16, Bratislava                     
(45  čl. zo SM)

na projekt "Mama 
konečne si oddýchni" - 
víkendy so Starým 
Mestom v spolupráci s 
oddelením školstva a 
oddelením kultúry

1 350,00 500,00
94/2009 z 
3.11.2009

52/2009
Poskyt.: 25.11.2009 
Príjemca: 
26.11.2009

26.11.2009 500,00 3.5.2010

odmena  na základe dohody 
o vykonaní práce 
sprievodcovi pri 
prehliadkach mesta, 
odmena  na základe dohody 
o vykonaní práce za služby 
pri deťoch, PHM - 
uskutočnenie nákupov a ich 
rozvoz, potraviny 
poskytnuté ako vianočné 
dary 

39.

doložené doklady v celk. sume 521,08 € - VPD v sume 120 € - odmena sprievodcovi za 2
prehliadky mestom z 20.12.2009(bez podpisu príjemcu)+Dohoda o vykonaní práce z
10.12.2009 (15 €/hod.) medzi Klubom a Benedikt Trnovec- obeadresy Lichardova 16 (bez 
podpisu pracovníka, R.č. nekorešponduje s dátumom narodenia)+zoznamčl. rodín, kt. sa
zúčastnili prehl.; pokl.doklady za PHM (za cca 50 l) v celkovej sume 53,09 € (z 5.12.09 v
sume 10 € z OMV Slovensko, z 23.12.2009 v sume 43,06 z Hainburgu), VPD v sume 120 € -
odmena za opatrovanie detí z 24.12.2009(bez podpisu "schválil") + Dohoda o vyk. práce z
1.12.2009 so Stanislavom Radičom (1 €/hod.), pokl. doklady za nákup potravín v celkovej
sume 227,99 € + zoznam rodín,kt. sa poskytla výpomoc -z 23.12.2009 z Hainburgu, HOFER
KG v sume 70,42 € (potraviny, silon. pančuchy 3x1,19, pistácie za 3,49, toalet. papier za
2,89), z 28.12.2009 z Hainburgu PENNY MARKT v sume 12,95 € (káva za 5,99), Fa z
METRA Rakúsko zo 7.12.2009 v sume 56,35 € (potraviny), zo 7.12.2009 z COOP Jednota v
sume 14,69 € (potr., toalet. papier),  z 11.12.2009 z LIDL Rakúsko v sume 73,68 €  (potraviny, papier. obrúsky, vreckovky) -podrobnejšie v poznámkach 

spôsob propagácie MČ v žiadosti je uvedený - klub zabezpečí publicitu v lokálnej tlači, prípadne v iných 
médiách, pripraví podklady na int. stránku MČ v zmluve už nie je uvedný ; projekt podľa žiadosti 2 časti - 
1.víkendový pobyt matiek v rekreačnom zariadení- rozpočet -330 € cestovné, 800 € rekr. pobyt, 200 € 
procedúry; 2.spoznávanie SM s kvalifik. sprievodcom - rozpočet 90 € sprievodca, 80 € občerstvenie a 
spomienk. predmety

2 230,00 14.1.2010
zabezp. prepravnú službu a 
rozvoz obedov,  mzdy na 
opatrovateľskú službu 

sume 327 € (hod. mzda 1,50 €, odpracovaných 218 h) -  doložené VPD od Sv. Jakuba na zákl. 
kt.bola mzda vyplatená +prehľad s uvedeným zoznamom klientov a počtom odprac. hod. za 
mesiac; kanc. vybavenie v sume 6,69 € (kanc. papier za 2,59 €, PPD za 2,60 €, za poštovné 
1,50 €).

17 000,00Spolu schválená dotácia   [€] Spolu vyúčtované   [€] 17 000,00
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Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v oblasti školstva a športu
(Rozpočet schválený vo výške 3 000 €)

Príloha 2

  v sume  
[€]

číslo 
uznesenia

číslo dátum podpisu 
    v sume    

[v €]
dňa Použitie

1. 15.5.2009
Vodácky klub Tatran 
Karlova Ves - Bratislava,  
o.z., Botanická 11, BA

na realizáciu projektu 
"Malými krokmi k 
olympiáde"

300,00 300,00
52/2009 z 
23.6.2009

43/2009
Poskyt.: 20.7.2009 

Príjemca: 22.7.2009
27.7.2009 300,00 9.12.2009 kajakárske pádlo

2. 7.9.2009

Vysokoškolský športový 
klub FTVŠ UK Lafranconi, 
o.z., Nábr. arm. gen. L. 
Svobodu 9, BA

na realizáciu projektu 
"Športom pre zdravie"

1 000,00 900,00
80/2009 z 
29.9.2009

44/2009
Poskyt.: 20.10.2009 

Príjemca: 22.10.2009
22.10.2009 900,00 18.12.2009

plavecké pomôcky (plav. dosky), 
plavecký dynamometer, prenájom 
plavárne

3. 23.6.2009
Rada rodičov pri Gymnáziu 
Grősslingova 18, o.z., 
Grősslingova 18, BA

na realizáciu projektu 
"Študentské olympijské 
hry"

1 500,00 1 500,00
80/2009 z 
29.9.2009

45/2009
Poskyt.: 20.10.2009 

Príjemca: 22.10.2009
22.10.2009 1 500,00 4.2.2010

prenájom sály a  ozvučenie sály v 
Dome odborov na Trnavskom mýte

4. 7.9.2009
Oddiel modernej 
gymnastiky TJ Sokol, o.z., 
Bratislava I. Vinohrady

na realizáciu projektu 
"Memoriál Hermy 
Jochovej v modernej 
gymnastike"

1 000,00 300,00
80/2009 z 
29.9.2009

46/2009
Poskyt.: 20.10.2009 

Príjemca: 22.10.2009
22.10.2009 300,00 21.12.2009 ceny pre účastníčky a občerstvenie

P.č. Dátum 
podania

Žiadateľ Účel dotácie
 Žiadaná    

výška   [€]

Schválená dotácia Zmluva 
Dátum 

prevodu

Vyúčtovanie

Spolu schválená dotácia   [€] 3 000,00 Spolu vyúčtované   [€] 3 000,00



Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v oblasti školstva a športu
(Rozpočet schválený vo výške 3 000 €)

Príloha 2

1.
doložená Fa za kajakárske pádlo v sume 345,00 €, výpis z bežného účtu vodáckeho klubu  - úhrada 
pádla prevodom

v žiadosti uvedený iný štatutár, ako vo vyúčtovaní (uvedený hospodár klubu),kt. vyúčtovanie podpísal,  neuvedený 
spôsob propagácie MČ v žiadosti a ani v zmluve

2.

doložené doklady v celkovej sume 4 606,00 € - Fa od UK BA z 11.12.2009 za prenájom plavárne za 
mesiace IX. - XII.2009 (140 h.x20 €/h.) v sume 2 800 € + príkaz do banky;  Fa  od FITRONIC, s.r.o., 
BA z 27.10.2009 za výrobu dynamometra na testovanie silových schopností pri štartovom skoku 
plavcov v sume 1700 € + objednávka a príkaz do banky; dodací list k Fa od TRANSMODELL, Piešťany 
z 15.11.2009 za plavecké dosky (20 ks x 5,30 €) + objednávjka a príkaz do banky

v žiadosti uvedený štatutár, ale žiadosť, zmluva, vyúčtovanie podpísané kontaktnou osobou uvedenou v žiadosti,  
neuvedený spôsob propagácie MČ v žiadosti a ani v zmluve, 

3.
doložené doklady v sume spolu 1704,20 € - Fa od JMF ZOO SR z  27.11.2009 v sume 854,20 € za 
prenájom sály v Dome odborov + príkaz do banky;  Fa od Multiton, BA zo 7.12.2009 za ozvučenie 
veľkej sály v Dome odborov v sume 850 €+  VPD, kt. bola suma vyplatená

v žiadosti neuvedené, že im boli poskytuté fin. prostr aj v minulosti na rovnaký projekt - 30 tis. Sk v r. 2007, neuvedené 
iné zdroje v žiadosti, neuvedený spôsob propagácie MČ v žiadosti a ani v zmluve,v žiadosti uvedený štatutár - riaditeľka 
školy, ale podpísná aj prílohy predsedom Rady, v  zmluve uvedená riaditeľka ako štatutár aj podpísaná, na vyúčtovaní 
pečiatka školy a nie Rady školy a ako štatutár uvedená riaditeľka školy, ale podpísané niekým úplne iným

4.
doložené doklady v celkovej sume  302,87 € - pokl. doklad za občerstvenie v sume 170 € (100 ks oblož. 
chlebíčky, 30 ks kapustnica), pokl. doklad za 6 ks dievč. tričiek v sume  29,70 €;  pokl. doklad za plyš. 
hračky (37 ks) v sume  71,97 €, pokl. doklad za kozmetiku  (8 ks špirály, 16 ks rúž) v sume  31,20 €

v žiadosti uvedený štatutár, ktorým je aj podpísaná,  ale  zmluva, vyúčtovanie podpísané kontaktnou osobou uvedenou v 
žiadosti,  neuvedený spôsob propagácie MČ v žiadosti a ani v zmluve, 

NedostatkyP.č. Podrobný rozpis použitia (doklady, sumy, účel)



Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v oblasti kultúry
(Rozpočet schválený vo výške 3 000 €)

Príloha 3

v sume 
[€]

číslo 
uznesenia

číslo dátum podpisu 
    v sume    

[v €]
dňa Použitie

1. 11.2.2009

Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave, 
Hviezdoslavovo nám. 18, 
BA

na propagáciu projektu 
"VŠVU -up -(to)-date"

1 400,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

1/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 2.6.2009

4.6.2009 500,00 12.1.2010
prenájom informačných  plôch 
pre informov. verejnosti o výstave 
"VŠVU - up-(to)-date"

2. 30.1.2009

Detský folklórny súbor 
Studienka, OZ Tanec pre 
radosť, Tanečné štúdio 
Slávičie údolie 45, BA

na činnosť súboru, 
kroje, propagáciu, 
dopravu, ozvučenie

3 000,00 500,00
39/2009 z 
28.4.2009

2/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 1.6.2009

1.6.2009 500,00 28.10.2009
prenájom sály v DK Dúbravka, 
šitie krojov

3. 26.2.2009
Marenčin PT, s.r.o., 
Jelenia 6, BA

na polygrafické 
náklady- tlač titulu 
"Ivan Szabó: Smiech a 
slzy Tatra revue"

2 500,00 300,00
39/2009 z 
28.4.2009

4/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 1.6.2009

1.6.2009 300,00 15.1.2010
tlač 2000 ks titulu  "Ivan Szabó: 
Smiech a slzy Tatra revue"

4. 26.2.2009
Marenčin PT, s.r.o., 
Jelenia 6, BA

na polygrafické 
náklady - tlač tiltulu 
"Viera Obuchová: 
Priemyselná 
Bratislava"

2 500,00 300,00
39/2009 z 
28.4.2009

3/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 1.6.2009

1.6.2009 300,00 15.1.2010
tlač 1500 ks titulu "Viera 
Obuchová: Priemyselná 
Bratislava"

5. 29.5.2009
Stoptime, s.r.o, Filmový 
klub Nostalgia, Kozia 17, 
BA

Lesné kino "Nostalgia" 2 870,00 400,00
94/2009 z 
3.11.2009

47/2009
Poskyt.: 25.11.2009 

Príjemca: 26.11.2009
26.11.2009 400,00 15.1.2010 grafický návrh a tlač programu

6. 19.10.2009
LÚČ - vydavateľské 
družstvo BA, Špitálska 7, 
BA

na vydanie publikácie 
"Dóm sv. Martina - 
posolstvo bratislavskej 
katedrály"

5 000,00 1 000,00
94/2009 z 
3.11.2009

48/2009
Poskyt.: 25.11.2009 

Príjemca: 26.11.2009
26.11.2009 1 000,00 18.1.2010

grafické práce spojené s tvorbou 
knihy "Dóm sv. Martina - 
posolstvo bratislavskej katedrály"

3 000,00

Vyúčtovanie
P.č. Dátum 

podania

Zmluva Schválená dotácia
Žiadateľ Účel dotácie

 Žiadaná    
výška   

[€]

Dátum 
prevodu

Spolu schválená dotácia    [€] 3 000,00 Spolu vyúčtované   [€]



Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v oblasti kultúry
(Rozpočet schválený vo výške 3 000 €)

Príloha 3

1. Fa od PRE SENT, s.r.o zo 17.9.2009 za prenájom informač. plôch v sume 672,35 €
Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné

2.

doložené vyúčtovanie v celkovej sume 504,87 € : Fa od DK Ružinov z  30.4.2009 za prenájom 
NP v DK Dúbravka v sume 239,71 €; PPD z 31.7.2009 za šitie a  všitie zipsov  v sume 230 €;  
pokl. doklady za potreby na šitie krojov (zips, priadza) v sume 17,19 €, potreby na šitie krojov 
(guma, niť, plátno) v sume  10,53 €, za naparovaciu žehličku v sume 7,44 €  

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné

3. Fa z 24.7.2009 od FINIDR, s.r.o., Český Tešín za tlač 2000 ks kníh (à 1,65 €) v sume 3 300 €
Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné

4.
Fa z 23.11.2009 od FINIDR, s.r.o., Český Tešín za tlač 1 500 ks kníh (à 2,08 €) v sume 3 120 
€.

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ nemá žiadne záväzky), žiadosť 
predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 účinné až od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti ešte 
nebolo platné

5.

doložené vyúčtovanie v celkovej sume  957,65 €:  Fa od FIDAT, s.r.o,  BA z 19.8.2009 za tlač 
programov (17 500 ks), plagátov (400 ks) Lesné kino (leto-jeseň 2009) v sume 799,38 €; Fa od 
X.O. Graphics, s.r.o.,  BA zo 14.8.2009 za grafické  spracovanie programu Lesné kino (leto-
jeseň 2009) v sume 158,27 €+ bankové výpisy 

 spôsob propagácie MČ v žiadosti uvedený, ale v zmluve už nie, a ani v zmluve,  doložený program, na kt.je uvedené "s 
príspevkom" ale zobrazené logo hl. mesta nie MČ

6.

Fa z 23.10.2009 od Barbara Neumannová, Ba za grafické práce spojené s tvorbou knihy v sume 
1 190 € + bankový výpis.Nedodržaný § 4, bod 1 VZN - žiadosť o poskyt. dotácie  podať 
najneskôr do 30.9. rozpoč. roka. Žiadosť bola podaná 19.10.2009, Nedodržaný § 5, bod a) - 
vyúčt. dotácie do 15.1 nasl. roka. Vyúčtovanie predložené 18.1.2010

nedodržaný § 4, bod 1 VZN č. 2/2009- žiadosť o poskyt. dotácie  podať najneskôr do 30.9. rozpoč. roka., 
žadosť bola podaná 19.10.2009, nedodržaný § 5, bod a) VZN 2/2009 - vyúčt. dotáciu do 15.1 nasl. roka 
vyúčtovanie predložené 18.1.2010, neuvedený spôsob propagácie MČ v žiadosti a ani v zmluve

Podrobný rozpis použitia (doklady, sumy, účel)P.č. Nedostatky



Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v oblasti životného prostredia
(Rozpočet schválený vo výške 3 000 €)

Príloha 4

v sume 
[€]

číslo 
uznesenia

číslo dátum podpisu 
    v sume    

[v €]
dňa Použitie

1. 8.4.2009
Pes sympaťák, OZ, 
Dopravná 4, Bratislava

akcia "Pes Sympaťák 
2009"

1 000,00 1 000,00
39/2009 z 
28.4.2009

5/2009
Poskyt.: 4.6.2009 

Príjemca: 4.6.2009
1.6.2009 1 000,00 17.7.2009

za prenájom priestorov, 
ozvučenie, špeciálne papier. 
sáčky na PE s logom PES 
SYMPAŤÁK, moderovanie 
akcie, kanc. potreby,  ceny do 
súťaže

2. 16.4.2009
Nadácia HORSKÝ 
PARK, Majakovského 
13, Bratislava

skultivovanie priestoru 
medzi ulicami Lesná a 
Nekrasovova

1 239,00 1 000,00
39/2009 z 
28.4.2009

6/2009
Poskyt.: 27.5.2009 
Príjemca: 1.6.2009

1.6.2009 1 000,00 7.1.2010
na sadbový materiál, farby a  
pomocný materál, práce na 
zábradlie - materiál a práca

3. 30.4.2009
Eva Cvengrošová, 
Štefánikova 24, Bratislava

vybudovanie zelenej 
plochy medzi domami 
Palárikova 7 a 9

neuvedené 500,00
52/2009 z 
23.6.2009

41/2009
Poskyt.: 20.7.2009 

Príjemca: 24.7.2009
27.7.2009 500,00 13.1.2010

za sadbový materiál (trvalky, 
thuje, substrát, hnojivo) náradie, 
materiál na oplotenie a obrubníky

4. 14.4.2009
Správa domov, s.r.o., 
Kafendova 4, Bratislava

úprava záhrady na 
Francisciho 9

497,00 497,00
52/2009 z 
23.6.2009

42/2009
Poskyt.: 20.7.2009 
Príjemca 27.7.2009

27.7.2009 497,00 12.8.2009
na okrasné rastliny pre záhradnú 
výsadbu

Dátum 
prevodu

Spolu schválená dotácia    [€] 2 997,00 Spolu vyúčtované   [€]

P.č. Dátum 
podania

Zmluva Schválená dotácia
Žiadateľ Účel dotácie

 Žiadaná    
výška   

[€]

2 997,00

Vyúčtovanie



Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v oblasti životného prostredia
(Rozpočet schválený vo výške 3 000 €)

Príloha 4

1.

doložené doklady v cekovej sume 1 115,78 €: Fa  od Nadácia Horský park, BA, z 30.6.2009 za prenájom priestorov a 
spotrebu energií v sume 100 € ; Fa od ROBBY Studio, BA z 20.6.2009 za ozvučenie podujatia v sume 165,99 € ; Fa od VK 
Servis, s.r.o. , BA z 19.6.2009 za špeciálne sáčky na PE - logo Pes Sympaťák  v sume 200,00 €; VPD z 21.6.5009 za 
moderovanie akcie - Richard Vrablec v sume 400,00 €; ceny do súťaže - pokl. doklady v celk. sume 184,41 € (magnetky za 
28,99 €, knihy za 36,83 €, taška za 14,90 €, peňaženky za 78,71 €, bundy za 24,90 €) ; kancelárske potreby - pokl. dokl. v 
celk. sume 65,38 € (CD za 8,56 €, PPD za 2 €, papier. dosky za 1,98, darč. obal za 8,25 €, papier xerox za 9,29, špendlíky za 
3,30 €),  Fa od Cictoria AG Art, s.r.o, BA z 19.6.2009 za štítky v sume 32 €.  

Dátum prevodu (1.6.2009) bol uskutočnený skôr, ako bola podpísaná zmluva (4.6.2009), 
Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené, už platilo 
nové VZN, v žiadosti neuvedené, že im boli poskytuté fin. prostr aj v minulosti na rovnaký 
projekt, neuvedený spôsob propagácie MČ v žiadosti a ani v zmluve

2.

doložené doklady v celk. sume 1 017,09 €: sadbový materiál - pokl. doklady  v  sume 392,72 €; za farby, pomocný maliarsky 
materiál - pokl. doklady  v  sume 329,54, za práce na drevenom zábradlí  - Fa z 15.10.2009 od Marta Uhrínová v sume 50,40 
€, za dodanie impregnovaných telegrafných stĺpov na zábradlie- Fa z  30.6.2009 od Capito - Kamil Procházka v sume 244,43 
€

3.
doložené pokladničné  doklady v celkovej sume 620,42 €: za sadbový materiál (kvety, thuje, trvalky, hnojivo, substrát, 
mulčovaciu kôru ) v sume 399,13 €; pomocný materiál (náradie, pletivo, stĺpiky, drôt, obrubníky) v sume 221,29 € 

Písomné prehlásenie žiadateľa podľa § 4 ods. g) VZN č. 2/2009 nie je doložené (že OZ 
nemá žiadne záväzky), žiadosť predložená na tlačive podľa VZN č. 2/2005 - VZN č. 2/2009 
účinné  od 1.4.2009 - v čase predloženia žiadosti 30.4. už bolo platné,  spôsob propagácie 
MČ nie je uvedený ani v žiadosti ani v zmluve.

4.
Fa z 3.8.2009 od Riproduction, Palárikova 7, Bratislava v sume 497,00 € za sprostredkovanie vybranej a dohodnutej dodávky 
okrasných rastlín pre záhradnú výsadbu a úpravu záhradného priestoru

žiadosť v dokladoch obsahuje len prvú stranu tlačiva, bez podpisu, doložená len jej kópia,  
zmluva použitá podľa starého VZN, neuvedený spôsob propagácie MČ v žiadosti a ani v 
zmluve

Podrobný rozpis použitia (doklady, sumy, účel)P.č. Nedostatky


