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NÁVRH   UZNESENIA 
 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA–KARLOVA  VES 

 
schvaľuje               

 
dotáciu pre: Združenie zdravotne postihnutých občanov SR, ZO č.4, Tilgnerova 4/A, Bratislava  
na projekt: „Sociálno – rehabilitačné a  rekondičné pobyty, aktivity zdravotne postihnutých 
občanov.“ v sume  3200,-  EUR 
 

 
DÔVODOVA SPRÁVA 

 
 
 Dňa 23.6.2015 bolo schválené (s účinnosťou od 10.7.2015) Všeobecne záväzné  
nariadenie Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 4/2015 o poskytovaní dotácií, návratných 
finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves (ďalej VZN), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného  nariadenie 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, 
návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej 
časti Bratislava–Karlova Ves, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 zo dňa 
29.01.2013. 

Na základe zmeny  VZN o poskytnutí dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci rozhoduje: 
- do výšky 1 000,- EUR  starosta, 
- vo výške  od 1 001 EUR do 3.000 EUR po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných 

komisiách Miestna rada, 
- vo výške nad 3.000 EUR   po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných komisiách 

Miestne zastupiteľstvo. 
Dotácie, alebo návratné finančné výpomoci je možné poskytnúť do výšky prostriedkov     
schválených v rozpočte na rok 2016: 

 
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008) pre rok 2016:                         20 000,-EUR 
  

- NP – sociálne služby      6 000,- EUR 
- NP – kultúra        5 000,- EUR 
- NP – rekreácie  a šport      6 000,- EUR 
- NP – vzdelanie       3 000,- EUR  

 
 
Žiadosť o dotáciu: Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR, ZO č.4, Tilgnerova 4/A, 
Bratislava 
Projekt: „Sociálno rehabilitačné a rekondičné pobyty, aktivity zdravotne postihnutých občanov.“ 
Výška požadovaných prostriedkov: 3200,- €. 
 
Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
 
Vypracovala:  Kitanovičová Jarmila  
             oddelenie právne a majetkové 


