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Návrh na poskytnutie dotácie cirkevnej organizácii Židovská náboženská obec na 
projekt VR prezentácia Rybného námestia v Bratislave 
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Materiál obsahuje: 
- Dôvodovú správu 
- Doložku vplyvov 
- Žiadosť o dotáciu na projekt  
   cirkevnej organizácii Židovská    
náboženská obec  
 
 

Dôvod predloženia materiálu: 
 
Materiál na rokovanie  Komisie  kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie 
MsZ   
 
 
Návrh záverov: 
 
Pravidelná porada primátora:  
 

- berie na vedomie žiadosť cirkevnej organizácie Židovská náboženská obec na 
projekt VR prezentácia Rybného námestia v Bratislave o pridelenie finančných 
prostriedkov vo výške 3 300 eur a súhlasí s predložením materiálu na rokovanie 
Komisie  kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie MsZ   

 

 
september 2019 



 
Dôvodová správa 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ( ďalej len 

„mestské zastupiteľstvo“)   schválilo v rozpočte na rok  2019  v programe 7.5  organizácia 
podujatí a podpora občianskych aktivít , v položke  640 bežné transfery na kultúrne projekty 
hlavného mesta finančné prostriedky vo výške 50 100€.   

 
Usporiadateľ podujatia, cirkevná organizácia Židovská náboženská obec, predložila 

žiadosť o podporu projektu a pridelenie finančných prostriedkov vo výške 3 300 eur. 
 

Poskytovanie dotácií upravuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 16/2012  o poskytovaní 
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hl. mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. Podľa § 1 ods. 1 a 3 tohto nariadenia môže hlavné mesto poskytnúť dotáciu 
právnickej osobe, ktorej nie je zakladateľom za predpokladu, že má na tento účel  v rozpočte 
na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky.  

 
Hlavné mesto poskytne žiadateľovi dotáciu na základe písomnej žiadosti, pričom 

o poskytnutí dotácie v sume do 3 320 eur po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných 
komisiách mestského zastupiteľstva rozhoduje primátor. 

Z uvedeného vyplýva nasledovný postup: 

1. mestské zastupiteľstvo v rozpočte schváli finančné prostriedky na poskytnutie dotácie 
na podujatia organizované pre hlavné mesto , 

2. žiadateľ dotácie predloží písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie s náležitosťami 
a v termínoch určených v § 3 VZN č. 16/2012, 

3. žiadosť prerokujú príslušné komisie mestského zastupiteľstva, 
4. o pridelení finančných prostriedkov rozhodne primátor podpísaním zmluvy. 

 
Vzhľadom na uvedený  postup navrhujeme: 

 
súhlasiť s predložením návrhu na dotáciu 3 300 eur pre cirkevnú organizáciu 
Židovská náboženská obec na projekt  VR prezentácia Rybného námestia v Bratislave 
do Komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie MsZ. 
 
 
  

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 


