
                                                                     

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 2010 takto : 
 
1. Eva Cvengrošová 
    Štefánikova 24, 811 05 Bratislava 
  - na kvety, zeminu, trávny koberec a mulčovaciu kôru   300 € 
    /dotácia nesmie byť použitá na ochranné pletivo/ 
 
2. DOMNALAZ, Spoločenstvo vlastníkov bytov 
    Lazaretská 5, 811 08 Bratislava 
  - na zeminu - substrát a výsadbový materiál    500 € 
    /dotácia nesmie byť použitá na zámkovú dlažbu, drôty  
    a iné stavebné materiály,ako i náradie a pracovné pomôcky/ 
 
3. BYTOKOMPLET – D s.r.o. 
    Kamenárska 18, 821 04 Bratislava 
  - na rekultiváciu okolia bytového domu 
     na ul. Palisády 23/Koreničova 2      500 € 
 
4. Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingova 18, OZ 
    Grösslingova 18, 811 09 Bratislava 
  - na školské /študentské/ Olympijské hry 
      /podpora talentov v športových, umeleckých, vedeckých 
     i netradičných disciplínach - náklady spojené 
     s uskutočnením ŠOH/               1 000 € 
 
5. Vodácky klub TATRAN Karlova Ves, OZ 
     Botanická 1, 841 04 Bratislava 
   - na projekt „Malými krokmi k olympiáde III“ 
      motivácia športovej budúcnosti - príspevok  
      na kúpu pretekárskej lode      300 € 
 
6. Združenie rodičov pri Základnej škole 
    M.R.Štefánika, OZ 
    Grösslingova 48, 811 09 Bratislava 
  - na zblíženie školy a rodiny – ceny pri súťažiach 
    z príležitosti Medzinárodného dňa detí     330 € 
                  
7. Zväz diabetikov Slovenska, ZO 1, 2, 3 

Vlčkova 26, 811 04 Bratislava              300 € 
- na rekondičné a rekreačné pobyty členov 
 a vzdelávacie aktivity 

 
8. Združenie na pomoc diabetikom (ZPD) 

Prešovská 39, 821 08 Bratislava              250 € 
- na zvýšenie informovanosti diabetikov 

a meranie glykémie 



                                                                     

 
9. Krídla – združenie príbuzných, priateľov a ľudí 

s psychickými poruchami            300 € 
Mýtna 5, 811 07 Bratislava 
- na rehabilitačné, terapeutické a záujmové činnosti 

 
10. Autistické centrum Andreas n.o. 

Galandova 7, 811 03 Bratislava            300 € 
 - na projekt „Snoezelen terapia mi pomáha“ 
 
11. Liga proti rakovine – Klub Venuša 

Brestova 6, 821 02 Bratislava            300 € 
 - na projekt „Návrat do života“ 
 
12. Živena, spolok slovenských žien, MO 

Konventná 11, 811 03 Bratislava            200 € 
 - na rekreačno-kultúrny zájazd 
 
13. CZECAV, Evanjelická diakonia AV 

Konventná 1, 811 03 Bratislava            450 € 
 - na činnosť seniorcentra 
 
14. OZ Hrad Slavín 

Javorínska 11, 811 03 Bratislava            450 € 
 - na činnosť klubu seniorov – prednášky, besedy... 
 
15. Bratislavská občianska poradňa n.o. 

Záhrebská 9, 811 05 Bratislava            850 € 
 - na poradenstvo pre občanov SM a mediáciu 
  pre rodiny v kríze 
 
16. Domov pre každého, o.z. 

Stará Vajnorská 92, 831 04 Bratislava            850 € 
 - na činnosť domova; nákup čistiacich  
  a dezinfekčných prostriedkov 
 
17. GALANT n.o. – Multifunk čné sociálne 

centrum pre deti a dospelých            300 € 
Znievska 26, 851 06 Bratislava 

 - na letné aktivity a výlety pre neúplne rodiny 
  s deťmi – Bratislava a okolie 
    


