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Návrh uznesenia 

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita, o. z. v požadovanej výške 7 625,00 eur.  
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Dôvodová správa 

 

Organizácia Ulita, o.z. (ďalej len “žiadate“) doručila sekcii sociálnych vecí dňa 10. augusta 

2021 žiadosť o poskytnutie dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

Stanovisko sekcie sociálnych vecí: 

 

Občianske združenie Ulita pôsobí na Kopčianskej ulici v MČ BA – Petržalka viac ako 15 rokov. 

Ako jedna z mála organizácií a inštitúcií sa venuje deťom, mladým ľuďom a rodinám, ktorí 

v danej exponovanej lokalite žijú. Okrem odbornej pomoci - poradenstva, prevencie 

a vzdelávania na Mestskej ubytovni Kopčany, kladie organizácia dôraz na komunitný život, 

participáciu obyvateľov a obyvateliek, a revitalizáciu prostredia.   

Projekt „Revitalizujeme VČAS“ občianskeho združenia Ulita nadväzuje na jednu z priorít 

sekcie sociálnych vecí magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom zlepšenia kvality 

života v ohrozenej lokalite Kopčianska v MČ BA – Petržalka.  

V minulosti bolo občianske združenie jediným, ktoré z vlastných zdrojov investovalo do 

vybudovania ihriska, kde tak poskytlo kultivovaný priestor na stretávanie sa, futbalové 

a streetbalové ihrisko, pinpongový stôl, lavičky a hracie prvky, o ktoré sa naďalej stará. Tím 

združenia realizuje aj komunitné aktivity zamerané na starostlivosť o okolie, zbieranie smetí 

a aktívne tak prispieva k čistote sídliska Kopčany.    

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu priestoru na trávenie voľného času pre celú komunitu ľudí 

žijúcich na sídlisku Kopčany. Revitalizáciou jednotlivých prvkov a vybudovaním lezeckej 

steny rozšíria možnosti na aktivity v lokalite. Za hlavný prínos považujeme vytvorenie 

funkčného a bezpečného priestoru na zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mladých ľudí 

a podporu vytvárania vzťahu k svojmu prostrediu a starostlivosti oň.    

Realizácia projektu v priestore lokality Kopčianskej má potenciál skultúrniť a vytvoriť priestor 

pre komunitné aktivity nie len pre deti a mladých ľudí, ale pre celú komunitu Kopčany, ktorá 

podporu a pomoc potrebuje vzhľadom na fenomén sociálneho vylúčenia a súvisiacich javov, 

ako je porušovanie verejného poriadku alebo prítomnosť drogovej scény. Dotknutý pozemok 

je vo vlastníctve mesta a združenie v žiadosti uvádza aj  

Stanovisko sekcie sociálnych vecí:  

Sekcia sociálnych vecí odporúča schválenie dotácie žiadateľovi v plnej výške 7 625 eur. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 210/2021 

zo dňa 09. 09. 2021 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

prerokovať Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita, občianske združenie.   
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Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 06.09.2021 
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu  
Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita občianske združenie 
 
Stanovisko Komisie: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita o.z, v 
požadovanej výške 7 625,00 eur. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 06.09.2021 
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Odd. prevencie a znižovania rizík 

Sekcia sociálnych vecí 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

a) Obchodné meno; Ulita

Sídlo: Kopčianska 90, 851 01 Bratislava

b) Právna forma; Občianske združenie

c) IČO; 42130387

d) Bankové spojenie;

Číslo účtu;

e) Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu; Mgr. Veronika Gajarská 

Adresa trvalého pobytu; >

Zápisnica z volTjy štatutárneho zástupcu; Príloha č.l

f) Názov projektu; Revitalizujme VČAS (voľnočasový areál sídliska Kopčany)

Termín; október 2021 -  december 2021

Miesto konania; Voľnočasový a športový areál v blízkosti ubytovne Magistrátu hl.mesta na 

Kopčianskej 90

g) Stručná charakteristika projektu;

Účelom projektu je obnovenie bezpečného priestoru na zmysluplné trávenie voľného času pre 
deti a mladých ľudí na sídlisku, ktorým je  voľnočasový a športový areál na sídlisku Kopčany 
pod správou OZ Ulita. Hlavným cieľom je revitalizovať športové ihrisko, ktoré je 
komunitným priestorom na aktívne trávenie času. Našou prioritou je zároveň zvýšenie 
dostupnosti športových a komunitných podujatí pre všetkých obyvateľov sídliska Kopčany.

Konkrétne aktivity projektu;
- vyčistenie okolia ihriska od náletovej zelene v spolupráci s Magistrátom hl.mesta Bratislava
- vyčistenie plochy športového ihriska a odstránenie odpadkov spoločne s deťmi a mladými 
ľuďmi zo sídliska, v rámci komunitnej akcie, ktorú zorganizujeme spoločne s obyvateľmi 
sídliska Kopčany
- následná príprava športového ihriska na stavebné a rekonštrukčné práce

MAG0P00XIQQK
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- úprava plochy pre výstavbu bouldrovacej steny, ktorá zahŕňa stavebné a betónovacie práce
- výstavba dopadovej plochy vo forme bezpečnej gumenej plochy s veľkosťou cca 20m2
- výstavba bouldrovacej lezeckej steny, s max. výškou 2m a dĺžkou 3m, ktorá bude ponúkať 
10 m2 lezeckej plochy s
rôznymi obťažnosťami
- rekonštrukcia basketbalové koša, ktorá zahŕňa výmenu dosky a samotného koša s reťazou
- rekonštrukcia ping-pongového stola
- natiahnutie ochrannej siete na mantinely futbalového ihriska

h) Štruktúrovaný rozpočet predpokladaných nákladov na realizáciu celého projektu a zdroje jeho 

zabezpečenia:

Položka Požadovaná
suma

Zdroj

1. Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu

Osadenie stĺpu s informačnou tabuľou 90,00 € Dotácia od Magistrátu 

hl.mesta Bratislava

Výmena basketbalového koša 125,00 € Dotácia od Magistrátu 

hl.mesta Bratislava

Kovový ping-pongový stôl (výmena, 

výroba, osadenie)

720,00 € Vlastné/iné zdroje

Dodanie a montáž stĺpov a ochrannej siete 

na futbalové ihrisko

2900,00 € Dotácia od Magistrátu 

hl.mesta Bratislava

Dodanie a montáž dopadovej plochy 1500,00 e Dotácia od Magistrátu 

hl.mesta Bratislava

Výroba a montáž konštrukcie na lezeckú 

stenu

1500,00 € Dotácia od Magistrátu 

hl.mesta Bratislava

Certifikácia lezeckej steny 250,00 € Dotácia od Magistrátu 

hl.mesta Bratislava

2. Nákup m ateriálu

Basketbalový kôš 150,00 € Dotácia od Magistrátu 

hl.mesta Bratislava
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Lezecké chyty 210,00 6 Dotácia od Magistrátu 

hl.mesta Bratislava

3. Propagácia a s tým súvisiace služby

Tlač propagačného materiálu k projektu 150,00 6 100 6 - Dotácia od 

Magistrátu hl.mesta 

Bratislava

50 6 - Vlastné/iné zdroje

4. Autorské honoráre a personálne náklady

Mzda koordinátorky projektu 400,00 6 Dotácia od Magistrátu 

hl.mesta Bratislava

Mzda realizátorky projektu 400,00 6 Dotácia od Magistrátu 

hl.mesta Bratislava

Komentár k rozpočtu: Stanovené cenové relácie sme určili na základe prieskumu trhu. 
Celkové náklady projektu sú 8395 eur, požadovaná suma Je 7625 eur a spolufmancovanie 770 
eur.
Komentár k spolufmancovaniu projektu: Spolufmancovanie uhradíme z darov od 
individuálnych darcov prostredníctvom zbierky na portáli Darujme.sk a príspevkov z 2%.

i) Výška požadovanej dotácie:

Spolu požadované: 7625,00 €
Vlastné alebo iné zdroje: 770,00 €
Celkové náklady na projekt: 8395,00 €

j) Účel použitia, cieľovú skupinu projektu a zdôvodnenie žiadosti:

Zámerom projektu je vytvoriť a obnoviť udržateľný priestor pre deti a mladých ľudí, ktorí 
trávia čas na petržalskom sídlisku Kopčany. Ihrisko je určené na športové aktivity, zmysluplné 
a bezpečné trávenie voľného času. Deti a mladí ľudia tvoria vysoký podiel obyvateľov 
sídliska, čiastočne aj kvôli prítomnosti Ubytovne Kopčany, kde sú umiestňované najmä rodiny 
s deťmi. Na sídlisku Kopčany existuje, okrem aktivít na športovom ihrisku len málo iných 
voľnočasových aktivít, kde by mohli mladí ľudia zmysluplne tráviť čas. Prostredníctvom 
revitalizácie športového ihriska chceme zvýšiť kvalitu života v tejto lokalite a zlepšiť 
prostredie pre vytváranie športových a iných komunitných aktivít. Projekt reaguje na samomú 
potrebu mladých ľudí, ktorí boli sami iniciátormi toho, že sa Ulita rozhodla športové ihrisko 
postaviť.
Súčasťou areálu je  aktuálne futbalové ihrisko s betónovou plochou a mantinelmi, pingpongový 
stôl, streetbalové ihrisko, lavičky abetonové skruže. S finančnou pomocou projektu, sa 
môžeme pustiť do stavebných a rekonštrukčných prác na prvkov ihriska, ktoré už nie sú 
funkčné a bezpečné. Realizátormi pracovníci a pracovníčky Ulity - časť z nich na sídlisku 
pracuje už niekoľko rokov a dôverne pozná problémy, s ktorými sa deti a mladí ľudia v tejto 
lokalite stretávajú. Cieľom projektu je okrem skrášlenia a vytvorenia voľnočasového priestoru
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aj aktivizácia, čo najväčšej časti obyvateľov sídliska, aby boli motivovaní zapojiť sa do zmien 
v lokalite, kde žijú. Preto chceme počas realizácie usporiadať komunitnú akciu -  upratovanie 
priestorov ihriska a celého sídliska spoločne s obyvateľmi sídliska. V rámci spolupráce s 
mestskou časťou Petržalka rokujeme o osadení nových odpadkových košov, čím chceme 
zamedziť tvorbe odpadu na pozemku ihriska. Na ploche športového ihriska bude osadená 
informačná bezpečnostná tabuľa, s údajmi o prevádzkovom poriadku voľnočasového areálu.

k) Predpokladané výstupy a prínos projektu pre hlavné mesto:

Výstupom projektu bude predovšetkým revitalizovaný priestor športového areálu a 
zrekonštruované samotné športové ihrisko. Vďaka rozšíreniu športových aktivít, oprave a 
výstavbe herných inštalácií, ako je  vybudovanie lezeckej steny, oprava futbalového a 
basketbalového ihriska, oprava ping-pongového stola, budú mať deti a mladí ľudia zo sídliska 
viac možností na trávenie voľného času. Výsledné miesto bude intenzívne využívané pre 
športové a tiež kultúrne komunitné podujatia. Vytvorenie spoločného priestoru prispeje k 
rozvíjaniu spolupatričnosti obyvateľov sídliska Kopčany a aktívnemu tráveniu voľného času.

Očakávaný prínos projektu: Očakávaný prínos projektu je vytvorenie a skvalitnenie priestoru 
na trávenie voľného aktívneho času pre celú komunitu ľudí žijúcich na sídlisku Kopčany. 
Revitalizované ihrisko ponúkne viac možností športových aktivít a bezpečný priestor na 
stretávanie sa detí, mladých ľudí a rodín. Prínosom projektuje aj podpora zdravého životného 
štýlu detí a mladých ľudí. Realizáciou projektu podporíme starostlivosť o životné prostredie -  
inštaláciou informačnej tabule a organizovaním upratovacích susedských akcií.

1) Informáciu o doterajšej činnosti a výsledkoch hospodárenia žiadateľa za predchádzajúci rok: 

Príloha 6.2 -  Výročná správa za rok 2020 

m) V prípade podnikateľského subjektu doklad o spôsobe vzniku (živnostenský list, zápis v 

obchodnom registri): -

n) Čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti nie je  dlžníkom hlavného mesta ani 

žiadnej mestskej časti, ani v konkurze, resp. nebolo začaté konkurzné ani vyrovnávacie 

konanie, nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh 

pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii: Príloha č.3 

o) Podpis oprávnenej osoby: Príloha č.4 -  Splnomocnenie žiadateľa

“o ce a n sk a  851.01 Si.»lislav--

štatutárna zástupkyňa Mgr.Veronika Gajarská 

v zast. Mgr.Veronika Porubčanská
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Zápisnica z členského zhromaždenia Ulita o.z. 
23.2.2021

Prítomní

Aktívni členovia:
Veronika G a ja rsk á ,, Veronika Porubčanská, Pasívni členovia: 
Ján Harvan, Petra Hricová, Sabina
Husseinová, Lucia Horevajová, Tomáš 
Hrdlička, Čestní členovia:
Henrieta Ševčíková, Monika Juríková,
Andrea Barnová, Dominika Gôghová

Uznesenia členského zhrom aždenia:

1. Členské zhrom aždenie  si vypočulo správu o aktivitách Ulity za rok 2020 a inform ácie 
o zrealizovaných a plánovaných aktivitách v roku 2021.

^  2. Členské zhrom aždenie  bolo inform ované o finančnom  hospodáren í a o aktuálnych
f projektoch.

^ 3. Za p redsedu  a zároveň šta tu tá rn u  zástupkyňu združenia bola opä tovne  zvolená
f  Mgr.Veronika Gajarská na dobu 2 rokov od 1.3.2021.

Zapísala:
Mgr. Sabina Husseinová

Overila:

Mgr. Lucia Horevajová 

Mgr. Veronika Porubčanská

V Bratislave dňa 23.2.2021
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SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ:

Organizácia: Ulita o.z.

Sídlo: Kopčianska 90, 8 5 1 0 1  Bratislava 

IČO:42130387

Š ta tu tárna  zástupkyňa: Mgr. Veronika Gajarská 

Telefón:

E-mail:

tým to splnomocňuje

Splnomocnenec:

M eno: Mgr. Veronika Porubčanská 

Dát. narodenia:

R.Č.-

Adresa trvalého  bydliska:

Telefón:

E-mail:

na zastupovanie Splnomocniteľa vo veci zabezpečovania všetkých úkonov súvisiacich s vedením  

organizácie o.z. Ulita, V te rm íne  od 23.7.2021 do 23.8.2021.

V Bratislave, dňa 20.7.2021

Mgr. Veronika Gajarská (splnomocniteľ)

Splnom ocnenie prijímam.

Mgr. Veronika Porubčanská (splnom ocnenec)



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Mgr. Veronika Gajarská, dátum nnmderip

zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: 
listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:

, rodné čislo: pobyt:
ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) 

uznal(a) podpis na tejto

Bratislava - Petržalka dňa 21.07.2021

Barbora Hlaváčiková 
zamestnanec 

poverený notárom

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť 
skutočností uvádzaných v listine 
(§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



Občianske združenie
ULITA V
Kopčianska90
851 01 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO: 421 303 87 
www.ulita.sk
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Čestné prehlásenie

Dolupodpísaná Mgr. Veronika Porubčanská, zastupujúca štatutárnu zástupkyňu Ulita o.z. 
Mgr. Veroniku Gajarskú (ďalej len „žiadateľ“) čestne vyhlasujem, že:

ku dňu podania žiadosti žiadateľ nie je dlžníkom hlavného mesta ani žiadnej mestskej 

časti, ani v konkurze, resp. nebolo začaté konkurzné ani vyrovnávacie konanie, nebol voči 

nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok 

majetku a nie je v likvidácii.
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Mgr. Veronika Porubčanská

V Bratislave 4.8.2021

http://www.ulita.sk

