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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava - Ružinov 

po prerokovaní 

 

A.                                                  b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

 

návrh na pridelenie dotácie pre mládežnícke družstvá Saleziánsky mládežnícky futbalový 

klub SDM DOMINO, Okružná č. 13, 821 04 Bratislava a  FK INTER Bratislava, akciová 

spoločnosť Tomášikova č. 17, 821 09 Bratislava  

 

 

B.                                                         s ch v a ľ u j e  

          

1/ rozpočtové opatrenie, ktorým sa vyčleňuje suma vo výške 40 000,- € z rozpočtovej položky 

08.2.0. 642002 program 9.2. a presúva sa na rozpočtovú položku 08.2.0. 642002 2 program 

9.2. 

 

2/ poskytnutie dotácie pre Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM DOMINO, Okružná 

č. 13, 821 04 Bratislava vo výške  20.000 € 

za podmienok upravených všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - 

Ružinov č. 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Ružinov 

 

3/ poskytnutie dotácie pre FK INTER Bratislava, akciová spoločnosť Tomášikova č. 17,                 

821 09 Bratislava vo výške   20.000€ 

za podmienok upravených všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - 

Ružinov č. 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Ružinov 

 

 

C.                                                           u k l a d á 

 

1/ Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi  

    zabezpečiť  vypracovanie  a  podpis zmluvy o  poskytnutí finančnej dotácie s Saleziánskym     

    mládežníckym  futbalovým  klubom   SDM DOMINO,  Okružná č.13, 821 04 Bratislava za    

    podmienok schválených miestnym zastupiteľstvom 

 

                                                                                                                       T.: júl 2015 

 

2/ Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi 

    zabezpečiť  vypracovanie  a  podpis  zmluvy  o   poskytnutí  finančnej dotácie s FK INTER   

    Bratislava,   akciová   spoločnosť,   Tomášikova č. 17,   821 09  Bratislava   za   podmienok     

    schválených miestnym zastupiteľstvom 

 
                                                                                     T.: júl 2015  



   

 
2 

Dôvodová správa  
  
 
 

Na mestskú časť Bratislava - Ružinov sa listom zo dňa 22.10.2014 obrátil Bratislavský 

futbalový zväz, ktorý požiadal mestskú časť Bratislava – Ružinov o finančnú pomoc pre 

mládežnícke futbalové družstvá v Ružinove.   

Dotáciu pre mládežnícke družstvá požaduje Bratislavský futbalový zväz pre najväčšie   

športové kluby, ktoré v mládežníckom futbale reprezentujú a robia dobré meno mestskej časti. 

 

Spôsob prideľovania finančných dotácií, predkladanie žiadostí a ich posudzovanie 

v rámci mestskej časti upravuje všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o poskytovaní 

finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej len „VZN“). 

Podľa § 1 ods. 2 písm. a) VZN  pre účely tohto nariadenia dotáciou je poskytnutie finančných 

prostriedkov v súlade s ust. § 7 ods. 4 zák. NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov priamym zapojením v rozpočte 

mestskej časti Bratislava - Ružinov (ďalej len  „mestská časť“). 

Podľa § 2 ods. 2 VZN Dotáciu / grant je možné poskytnúť len na základe písomnej žiadosti 

žiadateľa na aktivity v oblasti vzdelávanie, šport, kultúra, sociálna oblasť, životné prostredie. 

Podľa § 5 ods. 2 VZN žiadosť o dotáciu v zmysle § 1 ods. 2 písm. a), § 2 ods. 1 písm. b) tohto 

nariadenia prerokuje Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, 

kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva 

a predloží odporúčanie miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. 

Na základe cit. VZN bola žiadosť predložená dňa 8.4.2015 a 12.5.2015 do Komisie pre 

posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného 

prostredia. Komisia na svojom zasadnutí prerokovala a odsúhlasila návrh pre udelenie dotácie 

v rámci rozpočtovej položky vyčlenenej na grantový program a dotácie dvom športovým 

klubom a to: Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM DOMINO, Okružná č.13, 821 04 

Bratislava a  FK INTER Bratislava, akciová spoločnosť, Tomášikova č.17, 821 09 Bratislava.  

 

Navrhovaná výška finančnej  dotácie pre SDM DOMINO je 20.000 €  

Účel : poskytnutá dotácia bude účelovo viazaná na vybudovanie ihriska s umelou trávou 

v areáli klubu. Dotácia bude použitá na koberec s umelým povrchom. Náklady na 

vybudovanie celého ihriska sú rozpočtované na 70.000 €. Ihrisko má byť vybudované do 

konca roku 2015. 

Navrhovaná výška dotácie pre FK INTER BRATISLAVA je 20.000 € 

Účel : poskytnutá dotácia bude účelovo viazaná na materiálno-technické zabezpečenie klubu, 

(nákup časti zápasového tréningového oblečenia hráčov a realizačného tímu pre kategórie  

U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19). Celkové náklady na zakúpenie 

zápasového tréningového oblečenia hráčov a realizačného tímu predstavujú 42.000 €. 
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