
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  apríl 2011 
 

             
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 19.04.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 26.04.2011 
 
 

N á v r h   
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011 

______________________________________________________________ 
 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana  R o s o v á 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať Návrh 
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

PhDr. Tatiana  R o s o v á 
starostka mestskej časti      

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing.Petra Strejčková 
vedúca finančného oddelenia 
Věra Garaiová 
 referát rozpočtu 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- zápisnica z komisie      

 
Prerokované : 
 v komisii pre kultúru  
 v komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 



                                                                     
 
Návrh uznesenia : 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s c  h  v a ľ  u j  e 
 
 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011 takto : 
 
1. Katolícka jednota mesta Bratislavy 
    pobočka Staré Mesto 
    Cukrová 6, 811 06 Bratislava 
 účel : činnosť KJ a aktivít KD        700 € 
 
2. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 
    Slovenska-Staré Mesto 
    Radlinského 51, 811 07 Bratislava 
účel : kultúrno-poznávacie zájazdy pre seniorov 
          v rámci Slovenska, Čiech a Rakúska     100 € 
 
3. Senior klub Kalvária 
    Na kalvárii 10, 811 08 Bratislava 
účel : kultúrne podujatia, poznávacie a pútnicke 
          zájazdy, výstavy a na činnosť klubu     700 €  
 
4. Klub dôchodcov Pokoj a dobro 
    Františkánska 2, 811 08 Bratislava 
účel : návštevy chorých v domácnosti a nemocnici 
          humánna a charitatívna činnosť,pomoc drogovo 
          závislým a bezdomovcom-rozhovory     700 € 
 
5. Združenie kresťanských Seniorov Slovenska 
    Žabotova 2, 811 04 Bratislava 
účel : aktivácia staršej populácie, riešenie osamelosti 
          a staršej generácie       700 € 
 
6. Charita Blumentál OZ 
    Vazovova 8, 811 07 Bratislava 
účel : starostlivosť o starých a osamelých chorých    700 € 
 
7. Únia nevidiacich a slabozrakých SK ZO 4 
     Zochova 16, 811 03 Bratislava 
účel : na činnosť únie        300 € 
 
8. Združenie zdravotne postihnutých 
    Občanov v SR ZO 1 
    Gaštanova 19, 811 04 Bratislava  
účel : na činnosť združenia       100 € 
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9. Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 127 
    V Seniorklube 
     Záhrebská 9, 811 06 Bratislava 
účel : na činnosť zväzu       100 € 
 
10. Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 
      Haanova 10, 852 23 Bratislava 
účel : sociálno-rehabilitačný projekt      300 € 
 
11. ECHO-združenie na pomoc ľuďom 
      s mentálnym postihnutím 
      Sklenárova 12, 821 09 Bratislava 
účel : klubová a vzdelávacia činnosť na pomoc 
          ľuďom s mentálnym postihnutím     300 € 
  
12. Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3 
      Jeséniova 51, 831 01 Bratislava 
účel : na činnosť klubu, rekondičné a 
          rehabilitačné pobyty       300 € 
 
13. Zväz diabetikov Slovenska, ZO1,2,3 
     Vlčkova 26, 811 04 Bratislava 
účel : zvýšiť záujem diabetikov dôchodcov o edukácie   240 € 
   
14. Liga proti rakovine Klun Venuša 
      Brestova 6, 821 02 Bratislava 
účel : projekt  Návrat do života-pomoc ženám prekonať 
          liečbu, vyrovnať sa s ochorením, získať 
          sebadôveru a vrátiť sa do života     300 € 
 
15. OZ Odyseus 
      Ukrajinská 10, 831 02 Bratislava 
účel : podporiť projekt-Chráň sa sám     100 € 
  
16. Charota Blumentál OZ 
      Vazovova 8, 811 07 Bratislava 
účel : letný tábor-týždenný pobyt detí z Blumentálskej farnosti 
          Škola v prírode Dobrá voda      600 € 
 
17. OZ Tanec pre radosť 
      Folklórny súbor Studienka 
      Tanečné štúdio Slávičie údolie 45, 811 02 Bratislava 
účel : príprava premiéry k 25. výročiu súboru 
/podmienka:1 predstavenie na Vianočných trhoch zdarma/   250 € 
       
           
           
 



 
 
 
 
 
Dôvodová správa : 
 
 
 
          Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade s rozpočtovými pravidlami poskytuje 
dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009, podľa ktorého jednotlivé žiadosti 
posudzujú príslušné komisie, navrhujú, ktoré projekty odporúčajú podporiť a ako finančnou 
čiastkou. 
O poskytnutí dotácií k termínu určenému pre distribúciu materiálov na prerokovanie 
v miestnom zastupiteľstve rokovali komisia pre kultúru a komisia pre sociálne veci, 
zdravotníctvo a rodinu. Ich odporúčania sú predmetom návrhu uznesenia. 
 
 
 
 


