
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 07.09.2020 

K bodu 1. Schvaľovanie dotácií pre oblasť športu a kultúry 

 
 
 

 
 
 

Miesto zasadnutia Hradištná 43 

Začiatok 18:30 

Ukončenie 19:30 

Prítomní Členovia komisie a hostia podľa prezenčnej listiny 

 
 

Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Jozef Tittel privítal prítomných členov komisie. Následne bol 

schválený program. 

 
Por. 
číslo 

Program 

1 Schvaľovanie dotácií pre oblasť športu a kultúry 
2 Rôzne 
3 Záver 

 

Prerokovanie bodov programu 
 

 

Pán predseda komisie p. Jozef Tittel – z dôvodu ekonomických a dôvodov súvisiacich s COVID 19 navrhuje, aby 
sa dotácie na šport ponížili o 50% oproti čerpanému stavu finančných prostriedkov za minulý rok.  
Reálne dotácie z minulého roka, tak ako boli reálne čerpané, ponížené o 50 %, by boli schválené dotácie na nové 
obdobie – pomery by boli približne zachované. 
Celkový objem finančných prostriedkov by podľa tohto návrhu bol v objeme 30 000 EUR. 
Pán Žatko vzniesol otázku ohľadne nových žiadateľov, ktorý v minulom roku nečerpali dotáciu. 
Predseda komisie navrhuje, aby noví žiadatelia čerpali rezervu vo výške cca 5000 EUR, ktorá by mala vzniknúť 
z dotačného balíku 30 000 EUR. 
Starosta: Dotácie do sociálnej oblasti sú nevyhnutné vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo pandémie ochorenia 
COVID 19. Projekty z oblasti životného prostredia by mohli ostať na rozpočtovej úrovni 5000 EUR tak ako to bolo 
v minulom období. 
Počas pandémie bola činnosť organizácií v oblasti kultúra a šport utlmená (nemožnosť organizácie podujatí 
a aktivít v období 03-07.2020) opatreniami a preto zníženie dotácií v týchto oblastiach. 
Minulý rok Šport dotácie 50 000 EUR > tento rok 25 000 EUR + rezerva noví žiadatelia -> 5 000 EUR 
Minulý rok: Kultúra dotácia = 20 000 EUR -> tento rok 10 000 EUR 
Pani Raškovič má pripomienku, že k prideleným dotáciám by bolo potrebné zdokladovať aj účel na čo sú dotácie 
žiadané. 
Pani Petrova sťahuje svoju žiadosť o dotáciu na monografiu s fotkami a popismi známych osobností - projekt č. 
16. 
Pán Ozdín má faktickú poznámku, že niektoré projekty, ktoré žiadajú o dotáciu sú podobné a dali by sa zlúčiť. 

Komisia športu a kultúry 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 



 
• Uznesenie 

 
Predseda dal hlasovať: Komisia športu a kultúry odporúča schváliť celkovú dotáciu na šport 
a kultúru v celkovej sume 40 000 EUR s rozdelením: 
oblasť kultúry 10 000 EUR  
oblasť športu 30 000 EUR (projekty z predchádzajúceho obdobia 25 000 EUR, nové projekty 5 000 EUR) 
 

Prezentácia: 11 počet poslancov: 3   
 

počet neposlancov: 8    
Hlasovanie Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 2 1 0 
Neposlanci 5 0 3 

 
 
 
 

 
 
Žiadateľ Šijeme pre radosť. Žiadosť bola dočasne vyradená, lebo nemajú registrovaného štatutára občianskeho 
združenia. 
Pani štatutárka občianskeho združenia Šijeme pre radosť informovala pani prednostku, že 08. 09. 2020 by mala 
mať už štatutára zapísaného. 
Pani Raškovič a pani Petrová vzniesli námietku, že zoznam žiadateľov im ako podklad nestačí a potrebovali by 
podrobnejšiu prezentáciu projektov/ žiadostí. 
Starosta: Jedným z cieľov dotačnej komisie je, aby boli dotácie 16. 9. schválené, čím sa spustí čerpanie 
organizáciam a žiadateľom. 
P. Ozdín navrhuje, aby miestny úrad oslovil žiadateľov s otázkou, či sa im projekt oplatí realizovať pri 50% 
financovaní a či dotáciu v takej výške chcú čerpať. 
Predseda: Cieľom dnešnej dotačnej komisie je schváliť rozsah a pomer dotačného financovania - rozpočet pre 
novovzniknuté kluby a rozpočet pre zabehnuté organizácie. 
Komisia odporúča v prípade splnenia náležitosti stanovené zákonom (ako v prípade žiadateľa Šijeme pre radosť), 
aby boli projekty znovu zaradené do dotačného procesu. 
 
• Bez  uznesenia 

  
                                                    

Záver 
 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 19:30 zasadnutie 
komisie ukončil. 

 
 Titl., meno a priezvisko Podpis 
 
Zapísal 

 
Pavol Goldstein 

 

 
Predseda komisie 

 
Jozef Tittel 

 

 

K bodu 2. Rôzne 


