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Dôvodová správa
Informačný materiál vypracovaný na základe odporučení Pravidelnej porady primátora hlavného
mesta SR Bratislavy zo dňa 20. apríla 2021 a Komisie pre školstvo, vzdelávanie a športu zo dňa
22. apríla 2021 o doplnení Informačného materiálu o stave čerpania finančných prostriedkov na
podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave poskytnutých z
Fondu na podporu telesnej kultúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v období
jeho činnosti od jeho vzniku za obdobie rokov 2007 až 2020 a grantového Podprogramu č. 4 na
podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave za obdobie od jeho
vzniku za obdobie rokov 2020 a 2021 a predložení na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s prijatým návrhom uznesenia č. 809/2021 Mestského
zastupiteľstva o prerozdelení finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu
investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v roku
2021.
Informačný materiál bol prerokovaný v súčinnosti so Sekciou financií dňa 5. mája 2021.

Čerpanie prostriedkov na podporu investícií do športovej infraštruktúry
v hlavnom meste SR Bratislave z Fondu na podporu telesnej kultúry
a z grantového Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej
infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v rokoch 2007–2021.
Systémová podpora vo forme investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave bola prijatá uznesením č. 1184/2006 zo dňa 26.10.2006, kedy
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadilo k 30. 11. 2006
peňažný Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave. Fond bol zriadený ako účelový peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry v
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave §15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
611/2005 Z.z.“.
Fond sa tvoril z viacerých zdrojov, predovšetkým z prebytku rozpočtu za uplynulý rok
najviac vo výške 2 % finančného výnosu získaného za predaj nehnuteľného majetku hlavného
mesta, podielu získaného z predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí,
darov a príspevkov tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb a zo
zostatkov fondu z minulých rozpočtových rokov.
Prostriedky fondu bolo v zmysle Dodatku č.1 Štatútu fondu z 17.12.2009 možné použiť
na financovanie kapitálových výdavkov hlavného mesta, mestských organizácií, mestských častí,
právnických osôb v súlade so zákonom 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Tieto výdavky bolo možné použiť len na podporu rozvoja športu, rekreácie a
telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave. Pri pridelení finančných prostriedkov
právnickým osobám, ktoré neboli zriadené hlavným mestom, sa požadovala ich finančná
spoluúčasť minimálne 10 % z celkových nákladov, a to formou združenia prostriedkov hlavného
mesta a dotknutej osoby.
Prostriedky fondu sa použili na financovanie kapitálových výdavkov hlavného mesta a
mestských organizácií na podporu rozvoja športu, rekreácie a telesnej kultúry v hlavnom meste
vo forme obstarania nových stavieb a pozemkov pod stavbami, rekonštrukcií, obnovy a
modernizácie športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov, ktoré sú určené na šport
a rekreáciu verejnosti vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie a príslušenstva, ktoré tvoria
jeden majetkový celok, ako aj obnovu a obstaranie materiálno-technickej základne, osobitne
samostatné hnuteľné veci, prípadne obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
Z Fondu na podporu telesnej kultúry hlavné mesto vyplatilo v období rokov 2007 - 2020
žiadateľom 2 290 310,23 Eur. V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 241/2019
z 28.06.2019 doplatilo hlavné mesto jednorázovým kapitálovým transferom z dôvodu nedostatku
zdrojov vo Fonde na podporu telesnej kultúry sumu 54 220,00 Eur z rozpočtu Oddelenia
školstva, športu a mládeže. (tabuľka č. 1 *a príloha č. 1 *) .
Celkovo bola v období rokov 2007 – 2020 na kapitálové výdavky podaných žiadostí do
Fondu na podporu telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave vyplatená a zúčtovaná
suma vo výške 2 344 530,23 Eur a realizovaných 23 infraštruktúrnych projektov (tabuľka č. 1
a príloha č. 1).

Tabuľka č. 1 – prehľad financovania Fondu na podporu TK za obdobie 2007-2020.

Zdroj financovania

Peňažný fond na podporu
rozvoja telesnej kultúry v
hlavnom meste SR Bratislave

Celkom

Rok

Poskytnuté
a vyúčtované
dotácie

Vyúčtované
kapitálové
transfery

Počet
podporených
projektov

2007

0,00 €

-

-

2008

0,00 €

-

-

2009

0,00 €

-

-

2010

636 462,27 €

-

6

2011

830 526,20 €

-

5

2012

0,00 €

-

-

2013

0,00 €

-

-

2014

253 321,76 €

-

4

2015

0,00 €

-

-

2016

200 000,00 €

-

1

2017

0,00 €

-

-

2018

0,00 €

-

-

2019

217 677,00 €

2020

152 323,00 €

* 54 220,00 €

-

2 290 310,23 €
* 54 220,00 €
2 344 530,23 €

2+1
4
22+1
23

K 31.12.2020 je vo Fonde na podporu rozvoja TK alokovaných 12 901,63 Eur

V decembri 2019 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 355/2019 zo dňa 12.12.2019 vznikol v rámci Grantového
programu na rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave Podprogram č. 4 na
podporu investícií do športovej infraštruktúry. Jeho cieľom je podpora činností realizovaných
vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej
infraštruktúry, výsledkom ktorého bude poskytovanie zóny relaxu a miesta pre vykonávanie
športových aktivít obyvateľov hlavného mesta. Prostriedky je možné použiť na financovanie
kapitálových výdavkov.
Grantový program vychádza z platných legislatívnych noriem, a to zo zákona č. 440/2015
Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní
verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 282/2008 Z.
z. o práci s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z Programového vyhlásenia
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a poslancov Mestského
zastupiteľstva na roky 2019 – 2022, oblasť „Vzdelávanie a šport“ s cieľom jeho prepojenia so
stanovenými cieľmi PHSR mesta Bratislava na roky 2020 – 2030 a zo Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta.
V Podprograme 4 ide výhradne o investície do kapitálových výdavkov, ktoré združujú
prostriedky z Peňažného fondu, z daní z nehnuteľností za športoviská, z predaja majetku mesta,
každoročne v minimálnej sume 400 000,00 Eur.

Pre rozpočtové obdobie roku 2020 bolo Mestským zastupiteľstvom 25. júna 2020
prerokované a schválené prerozdelenie dotácií z grantového Podprogramu č. 4 na podporu
investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v celkovej výške
850 000,00 Eur (tabuľka č.2) a 17 podporených projektov.
Z dôvodu opatrení prijatých v rámci pandemickej situácie a nemožnosti realizovať predložené
projekty bola k termínu predloženia zúčtovania dotácií (5. január 2021) vyúčtovaná suma
investícií v celkovej výške 701 780,83 Eur pre 15 poskytnutých dotácií (tabuľka č.2 a príloha č.
2) .
Dve dotácie a jedna časť nevyčerpanej dotácie, v celkovej výške 148 219,17 Eur boli v
zmysle ustanovení zmlúv vrátené v termíne do 5. januára 2021 späť na účet hlavného mesta.
Následne na základe predložených žiadostí Prijímateľov vrátených dotácií sú dve vo výške
148 200,00 Eur navrhované na opakované vyplatenie a možnosti realizácie projektov návrhom
zmeny schváleného rozpočtu hlavného mesta 2021 na rokovaní MsZ 24. júna 2021 (tabuľka č. 2
a príloha č. 4,5).
V roku 2021 je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020 vyčlenených v rozpočte pre Podprogram č. 4 na
podporu investícií do športovej infraštrukúry v hlavnom meste SR Bratislave 600 000,00 Eur.
Po prerokovaní a schválení Mestským zastupiteľstvom dňa 29. apríla 2021 bolo
uznesením č. 809/2021 podporených 18 projektov na prerozdelenie dotácií v celkovej výške 600
000,00 Eur (príloha č. 3).
Navrhovanou zmenou rozpočtu budú v prípade schválenia Mestským zastupiteľstvom 24.
júna 2021 podporené ďalšie 2 projekty (z roku 2020) v celkovej výške 148 200,00 Eur (tabuľka
č. 2 a príloha č. 3,5).
Celkovo by sa mali v roku 2021 podporiť investície do kapitálových výdavkov vo výške
748 200,00 Eur.
K 31.12.2021 by malo byť z grantového Podprogramu č. 4 na rozvoj investícií do
športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislava vyplatených za obdobie rokov 20202021 celkovo 1 450 000,00 Eur a realizovaných 35 infraštruktúrnych projektov (tabuľka č. 2
a príloha č. 2,3,5).

Tabuľka č. 2 – prehľad financovania v grantovom Podprograme č. 4 za obdobie 2020-2021.

Zdroj financovania

Rok

Grantový Podprogram č. 4 na
podporu investícií do
športovej infraštruktúry v
hlavnom meste SR Bratislave

2020
2021

Celkom

Vyúčtované
dotácie
OŠŠaM

Návrh
zmeny
rozpočtu

Počet
podporených
projektov

850 000,00 €

701 780,83 €

-

17

600 000,00 €

-

148 200,00 €

18

Poskytnuté
dotácie

1 450 000,00 €

35

Príloha č. 1: Prehľad financovania realizovaných projektov z Fondu na podporu TK za obdobie 2007-2020.
Rok

Vyúčtované dotácie

Prijímateľ dotácie

2 410,15 € STARZ
55 985,79 € STARZ
296 794,32 € FC Petržalka akadémia, o.z.
2010

celkom

31 272,01 € FIGHTING FLIES Bratislava, o.z.

celkom
2016
celkom

2020

celkom

Petržalka

Revitalizácia školského dvora ZŠ Bukovčana na multifunkčné športové
ihrisko

Devínska Nová Ves
Vajnory
Staré Mesto

636 462,27 €
Revitalizácia školského dvora ZŠ Bukovčana na multifunkčné športové
ihrisko

109 207,86 € STARZ

Výstavba prevádzkových priestorov Zimný štadión Harmincova

328 384,67 € STARZ

Rekonštrukcia športovo-rekreačného areálu Zimný štadión Harmincova

266 000,00 € Karloveský športový klub, o.z.

Rekonštrukcia šatní KŠK Molecova ul.

Devínska Nová Ves
Dúbravka
Dúbravka
Karlova Ves

Výstavba trávnatého futbalového ihriska Sklodowskej ul.

Petržalka

Dostavba šatňových priestorov Zimný štadión O. Nepelu

Ružinov

830 526,20 €
149 968,76 € STARZ

Dostavba Zimný štadión Harmincova

Dúbravka

30 000,00 € Mestská časť Bratislava-Rača

Športový areál Černockého ul.

Petržalka

60 000,00 € Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Medická záhrada – výstavba bežeckej dráhy

Staré Mesto

253 321,76 €
200 000,00 € STARZ

Financovanie cyklotrás

Bratislava

200 000,00 €
40 000,00 € Mestská časť Bratislava-Rusovce
2 677,00 € Mestská časť Bratislava-Rača

* 54 220,00 € Pedál, o.z.
celkom

Výstavba trávnatého futbalového ihriska Sklodowskej ul.

Modernizácia ihriska ZŠ Mudroňova

175 000,00 € Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
2019

Dúbravka

Viacúčelové ihrisko a bežecká dráha pri ZŠ Osloboditeľská ul.

13 353,00 € STARZ
2014

Dúbravka

Rekonštrukcia športovo-rekreačného areálu Zimný štadión Harmincova

150 000,00 € Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

58 205,68 € FC Petržalka akadémia, o.z.
celkom

Miesto realizácie

Výstavba prevádzkových priestorov Zimný štadión Harmincova

100 000,00 € Mestská časť Bratislava-Vajnory

68 727,99 € FIGHTING FLIES Bratislava, o.z.
2011

Názov/Anotácia projektu

Rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu v areáli ZŠ
Rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ Rusovce
Výstavba skateparku na Tbiliskej ul.

Záhorská Bystrica
Rusovce
Rača

Prestavba bikrosovej dráhy na pump track Haanova ul.

Petržalka

40 000,00 € Mestká časť Bratislava-Dúbravka

Rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži

Dúbravka

40 000,00 € Mestská časť Bratislava-Lamač

ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční

32 323,00 € Mestská časť Bratislava-Rača

Výstavba skateparku na Tbiliskej ul.

40 000,00 € Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova ul.

271 897,00 €

152 323,00 €

2 344 530,23 €

Lamač
Rača
Karlova Ves

Príloha č. 2 – Prehľad financovania realizovaných projektov v grantovom Podprograme č. 4 v roku 2020.
Rok

Vyúčtované
dotácie

Prijímateľ dotácie

ZŠ Kulíškova – stavebné úpravy telocvične

Kompletná rekonštrukcia telocvične ZŠ Kulíškova

60 000,00 € Pedál, o.z.

Pump park Petržalka - prestavba bicrosovej
dráhy Haanova ul. na PUMP TRACK

55 000,00 € FK Lamač, o.z.

Rekonštrukcia hracej tréningovej plochy

80 000,00 € Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Vybudovanie hokejbalového ihriska Pekníkova

51 000,00 € Slovenská kanoistika, o.z.

Kvalitné podmienky kanoistov na Zemníku

2. fáza prestavby bicrosovej dráhy na pumptrackovú dráhu na
Haanovej ul.
Kompletná rekonštrukcia nefunkčnej tréningovej plochy pre
mládežnícke družstvá klubu a verejnosť ńa štadióne FK Lamač
Vybudovanie nového hokejbalového ihriska v areáli Parku
Pekníkova
Celoročné pontóny, ktoré budú slúžiť všetkým športovcom
vodných športov využívajúcich jazero Zemník

3 280,83 € Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto, o.z.

Výstavba nových a prestavba existujúcich miest
Vybudovanie novej tribúny na sedenie v areáli FK Rača
na sedenie
Workoutové ihrisko pre Hasičský zbor Bratislava Výstavba funkčného workoutového ihriska v areáli HZ na Žilinskej
Staré Mesto
ul.

10 000,00 € Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Basketbalové ihrisko v školskom areáli

Dobudovanie komplexu ihrísk a športovísk v areáli ZŠ Hargašova

10 000,00 € Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Výstavba workoutového ihriska

Dobudovanie komplexu ihrísk a športovísk v areáli ZŠ Hargašova

Pumptracková dráha

Vybudovanie novej pumptrackovej dráhy na Latorickej ul.

Rekonštrukcia športového areálu Kramáre
Koliba

RekonštrukcIa, stavebné úpravy a dobudovanie multifunkčného
ihriska na Ladzianskeho ul.

Workoutnime to spolu

Vybudovanie workoutového ihriska na Hraničnej ul.

80 000,00 €

Mestská časť Bratislava-Podunajské
Biskupice

90 000,00 € Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
6 000,00 € VAVA Land, s.r.o.

celkom

Anotácia projektu

90 000,00 € Mestská časť Bratislava-Ružinov

35 000,00 € FK Rača, o.z.

2020

Názov projektu

62 500,00 € Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Športové ihriská v areáli Rajčianska

34 000,00 € TJ Jarovce, o.z.

Osvetlenie futbalového ihriska

35 000,00 € Lokomotíva Devínska Nová Ves, o.z.

Obnova a obstaranie soc.-tech.zázemia v
športovom areáli Vápencova 34 Bratislava

701 780,83 €

Rekonštrukcia športovísk lopt. hier v areáli ZŠ Rajčianska +
atletická dráha, pieskové doskočisko, herné prvky.
Vybudovanie nového funkčného osvetlenia ihriska v areáli
štadióna TJ Jarovce Ovocná ul
Vybudovanie systému komplexu kontajnerových šatní
a sociálnych zariadení v areáli štadióna LDNV Vápencova ul.

Miesto
realizácie
Ružinov
Petržalka
Lamač
Dúbravka
Jarovce
Rača
Staré Mesto
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Podunajské
Biskupice
Nové Mesto
Ružinov
Vrakuňa
Jarovce
Devínska
Nová Ves

Príloha č. 3 – Prehľad schváleného návrhu financovania v grantovom Podprograme č. 4 v roku 2021.
rok

Návrh
dotácie

Prijímateľ dotácie

30 000 € Univerzita Komenského v Bratislave
25 000 €

Spoločenstvo detí a mládeže (SDM)
DOMINO, o.z.

30 000 € Náš Devín, o.z.
20 000 € FK Lamač, o.z.
20 000 € Pedál, o.z.
45 000 €

Mestská časť Bratislava-Podunajské
Biskupice

45 000 € Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
45 000 € Mestská časť Bratislava-Vajnory

2021

45 000 € Mestská časť Bratislava-Rača
45 000 € Mestská časť Bratislava-Dúbravka
45 000 € Mestská časť Bratislava-Ružinov
12 000 € Mestská časť Bratislava-Jarovce
15 000 €

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže,
stred.BA - Mamateyova, o.z.

Názov projektu
Centrum aktívneho starnutia UK v
Bratislave dofinancovanie výstavby
a rozšír. kapacít pre osoby so ZP
Športujme bezpečne na novom
kvalitnom povrchu

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová
Ves

60 000 € Mestská časť Bratislava-Rusovce

celkom

Pumptracková dráha Talichova
Stavebné úpravy Borodáčova 2,
Bratislava
Rekonštrukcia oplotenia športového
areálu Jarovce
Zalejte nás a my porastieme!

Rekonštrukcia a modernizácia
športového ihriska pri ZŠ I. Bukovčana 3
Voľnočasový priestor, BratislavaRusovce

13 000 € Nadácia Cvernovka

Street workout Nová Cvernovka

30 000 € Slovenská technická univerzita v Bratislave

Športuj s Bratislavskou s STU na Mladej
Garde

600 000,00 €

Financovanie časti projektu CAS - bezbariérové prístupy, výťah,
vzduchotechnika, šport. povrchy – športový areál FTVŠ UK Lafranconi

Miesto
realizácie
Staré
Mesto

Rekonštrukcia športových ihrísk určených na šport a rekreáciu verejnosti –
Ružinov
Trnávka, Okružná ul.
Vybudovanie multifunkčného ihriska, mini fitness park a doplnenie workout
Športový areál Devín
Devín
zostavy v areáli ZŠ Devín, Kremeľská ul
Pokračovanie rekonštrukcie a
Vybudovanie osvetlenia pre tréningovú plochu a rekonštrukcia tenisových
Lamač
revitalizácie športového areálu FK Lamač kurtov na štadióne, ul. Na Barine
Doplnenie vybavenia areálu PumpPark
3. fáza - doplnenie konštrukcie pre sedenie, stojany, oplotenie, výjazdy,
Petržalka
Petržalka
verejné osvetlenie, Haanova ul.
Futbalove ihriska, workout a rozvoj
Obstaranie futboxu, workoutového ihriska, pingpongového ext. stola,
Podunajské
sportu v mc
rekonštrukcia streetbalového ihriska. Bieloruská, Lotyšská, Estónska ul.
Biskupice
Stavebné riešenie tréningovej plochy s povrchom z umelého trávnika na
Tréningová plocha ´´SAHARA´´
Vrakuňa
štadióne FK Vrakuňa, Dvojkrížna ul.
Výstavba novej pumptrackovej dráhy vo Vajnoroch, športový areál
Pump track vo Vajnoroch
Vajnory
Rybničná ul.
1. Rekonštrukcia a obnova ihriska v areáli Gymnázium Hubeného, 2.
Račianske športoviská v novom šate
Obnova ihriska MŠ Cyprichova, 3. Výmena šport. povrchu na ihrisku
Rača
Kafendova ul., 4. Nové hracie prvky na ihrisku na ul. A.Murína

30 000 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pumptracková dráha FEI STU
45 000 €

Anotácia projektu

Nová pumptracková dráha na Talichovej ul.

Dúbravka

Kompletná rekonštrukcia interiéru telocvične ZŠ Borodáčova

Ružinov

Nové oplotenie športového areálu na štadióne TJ Jarovce, Ovocná ul.

Jarovce

Rekonštrukcia a modernizácia verejného futbalového ihriska na
Mamateyovej ul.
Nová pumptracková dráha v areáli FEI v Mlynskej Doline pre širokú
verejnosť
Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho verejného športového areálu pri
ZŠ Bukovčana 3
Revitalizácia nevyužívanej plochy a vytvorenie skateparku pre deti a mládež
v Rusovciach, Balkánska ul.
Nové workoutové ihrisko v areáli bývalej SPŠCH Račianska ul. pre
obyvateľov štvrte Biely Kríž a Novej Cvernovky
Rekonštrukcia areálu športovísk v areáli STU Mladá Garda, Račianska ul., +
LED osvetlenie, šatne, nová workout zóna

Petržalka
Karlova
Ves
Devínska
Nová Ves
Rusovce
Nové
Mesto
Nové
Mesto

Príloha č. 4 – Prehľad vrátených dotácii alebo časti dotácií v Podprograme č. 4 za rok 2020.
Účtovné
obdobie

Poskytnutá dotácia/
Vrátená dotácie

Prijímateľ dotácie

80 000,00 €/80 000,00 €

Združenie pomoc škole Tilgnerova, o.z.

2020
3 300,00 €/19,17 € Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto, o.z.
2021
celkom

68 200,00 €/68 200,00 €

Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4,
o.z.

Názov projektu

Dôvod vrátenia dotácie

Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej
školy Tilgnerova 14
Workoutové ihrisko pre Hasičský zbor Bratislava
Staré Mesto
Nový školský dvor ZŠ Vazovova 4

Nerealizované z dôvodu pandémie
SARS-CoV-2 – vrátené 12/2020
Vrátená nezúčtovaná/nepoužitá časť
poskytnutej dotácie – vrátené 12/2020
Nerealizované z dôvodu pandémie
SARS-CoV-2 - vrátené 01/2021

Miesto
realizácie
Karlova
Ves
Staré
Mesto
Staré
Mesto

148 219,17 €

Príloha č. 5 – Prehľad žiadostí o zmenu rozpočtu v Podprograme č. 4 v roku 2021.
Účtovné
obdobie

Vrátené dotácie
80 000,00 €

Prijímateľ dotácie
Združenie pomoc škole Tilgnerova, o.z.

Dôvod žiadosti

Miesto
realizácie

žiadosť o zmenu a zaradenie do rozpočtu hlavného mesta v roku 2021

Karlova Ves

žiadosť o zmenu a zaradenie do rozpočtu hlavného mesta v roku 2021

Staré Mesto

2021
68 200,00 € Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z.
celkom

148 200,00 €

