
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  september 2009 
 

      
  

 
 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa  22.9.2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa  29.9.2009 
 
 
 
 
 

N áv r h 
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 
______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré  
Mesto    
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto  prerokovať  návrh 
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej  
časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter  Tatár  
zástupca starostu  

 v materiáli  

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

 
Ing. Anna  Lašánová  
vedúca finančného oddelenia 
  

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

 



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  takto :   
 
1. Vysokoškolský  športový klub FTVŠ UK Lafranconi  
     Nábr.arm.gen. Ludvíka Svobodu  
     814 69  Bratislava  
     účel :  na realizáciu projektu  Športom pre zdravie 
     výška dotácie :   900 € 
 
2.  Rada rodičov pri Gymnáziu Grosslingová 18  
     811 09 Bratislava  
     účel :  na realizáciu projektu  Študentské olympijské hry  
     výška dotácie :   1 500 € 
 
3.  Oddiel modernej gymnastiky TJ Sokol Bratislava I  
     Vinohrady  
      Sokolská 1/b, 811 04  Bratislava  
      účel :  na realizáciu projektu Memoriál Hermy Jochovej  
                v modernej gymnastike 
      výška dotácie :  300 € 
  



Dôvodová správa  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 138/2008 
schválilo rozpočet mestskej časti na roky 2009 – 2011.  V rámci rozpočtu na rok 2009 
je na poskytovanie dotácií fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám,  
ktorých mestská časť nie je zriaďovateľom  vyčlenená čiastka  23 tis. € (692 898.- Sk)  a 
prerozdelená je takto :  
dotácie na sociálnu oblasť                14  tis. €  (422 tis. Sk)   
dotácie na kultúru                               3 tis.  €    (90 tis. Sk) 
dotácie na  školstvo a šport                 3 tis. €    ( 90 tis. Sk) 
dotácie na životné prostredie              3 tis. €.    (90 tis. Sk) 
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  rokovala komisia vzdelávania, mládeže a športu dňa 9.9.2009,  jej  
odporúčania sú predmetom  predloženého návrhu uznesenia. 
                                                                      (v €) 
oblasť  rozpočet  schválené  návrh  zostatok  
sociálne služby  14 000    14 000    0                 0 
kultúra    3 000      1 600    0 1 400 
školstvo a šport   3 000         300 2 700     0 
životné prostredie   3 000      2 997    0     3 
s p o l u  23 000    18 897 2 700 1 403 
 
 


