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Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje
zníženie objemu schválených finančných príspevkov na rok 2020 pre občianske združenia a spolky
mestskej časti Bratislava-Rusovce o 30 % pre každého z prijímateľov dotácií.

Dôvodová správa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce schválilo na svojom riadnom zasadnutí
miestneho zastupiteľstva dňa 28. 01. 2020 uzneseniami č. 152 – 159 poskytnutie dotácie pre DFS
Gerulata, OZ SLOPAK, SZUŠ Balkánska, Miestny futbalový klub Rusovce (ďalej len „MFK
Rusovce“), MC Kukulienka, DHZ Rusovce, Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov Rusovce a OZ
Vitus.
Vzhľadom na šírenie pandémie infekčného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom
SARS-CoV-2 vláda SR vyhlásila pre riziko šírenia tohto ochorenia od 12. marca 2020 mimoriadnu
situáciu. Následne vláda SR vyhlásila od 16. marca 2020 aj núdzový stav, ktorý sa skončil dňa
14. júna 2020. V dôsledku prijatých bezpečnostných a mimoriadnych opatrení pociťujú samosprávy
už dnes výrazný ekonomický dopad formou výpadku značných finančných prostriedkov. Podľa
Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR pandémia koronavírusu spôsobila výrazný
výpadok príjmov samospráv, predovšetkým na podielových daniach fyzických osôb, ktoré tvoria
podstatnú časť príjmov rozpočtu aj našej mestskej časti. Oproti predošlému roku z celkových
príjmov verejnej správy dôjde k zníženiu o 2 mld. eur. Z uvedeného dôvodu bola mestská časť
Bratislava-Rusovce nútená prehodnotiť vyplácanie finančných prostriedkov na dotácie pre miestne
občianske združenia a spolky.
Vzhľadom na skutočnosť, že reštriktívne opatrenia prijaté Vládou SR proti šíreniu nového
koronavírusu majú vplyv aj na kultúrne, športové a iné aktivity, oslovili sme dňa 11. mája 2020
našich žiadateľov s prosbou o ich stanovisko k návrhu znížiť ich schválenú dotáciu o 30 %. Okrem
žiadateľa MFK Rusovce sme dostali súhlasné vyjadrenia so znížením pridelenej dotácie od
všetkých prijímateľov, pričom zo strany MFK Rusovce bol pôvodne na pracovnom stretnutí dňa
7. mája 2020 predsedom MKF Rusovce vyslovený súhlas so znížením dotácie. Miestna
organizácia Jednoty dôchodcov Rusovce sa listom zo dňa 21. apríla 2020 vzdala dotácie vzhľadom
na ohrozenosť seniorov pri pretrvávajúcej epidémii koronavírusu.
Po dôslednom prieskume postupov aj iných mestských častí Bratislavy navrhujeme znížiť objem
schválených dotácií o 30 % pre každého z prijímateľov dotácií, nakoľko počas trvania mimoriadnej
situácie, resp. núdzového stavu, neboli prijímateľmi aktivity realizované, resp. neboli realizované
v plnom rozsahu.
Miestne zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 23. júna 2020 neodsúhlasilo navrhované
zníženie finančných prostriedkov pridelených občianskym združeniam a spolkom. Nakoľko však
mestská časť do dnešného dňa nedostala dorovnané výpadky v príjmoch a neboli tiež refundované
žiadne výdavky súvisiace so zabezpečením ochrany verejného zdravia s ohľadom na Covid-19
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situáciu, predkladáme miestnemu zastupiteľstvu opätovne na prerokovanie navrhovanú úsporu vo
vyplácaní dotácií pre občianske združenia a spolky pôsobiace v Rusovciach.

Spracoval:
Mgr. Judita Trnovcová, referentka cezhraničnej spolupráce a projektov
Ing. Pavol Holúbek, ekonóm MÚ

Bratislava 27. 08. 2020
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Poradové
číslo

Žiadateľ

Názov projektu

Stručný opis projektu

Požadovaná suma
v eurách

MČ odporúčaná
suma
v eurách

Pridelená suma
v eurách

Schválenie MZ

Navrhovaná výška
dotácie po znížení

1.

Dobrovoľný
hasičský zbor
Rusovce

Kultúrne aktivity
Dobrovoľného
hasičského zboru
Rusovce a jeho
materiálno–technické
vybavenie v roku 2020

Starostlivosť o hasičský
zbor a nadväzovanie
kultúrno-spoločenských
partnerských vzťahov aj
so zahraničím
a zároveň propagácia
mestskej časti BratislavaRusovce v tejto oblasti.

1 000,00 €

800,00 €

800,00 €

Uznesenie č. 157 z
28.1.2020

560,00 €

2.

Miestna
organizácia
Jednoty
dôchodcov
Rusovce

Kultúrno-spoločenské
aktivity dôchodcov v
roku 2020

Starostlivosť o miestnych
seniorov v rámci
programu aktívneho
starnutia a
medzigeneračnej
solidarity.

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Uznesenie č. 159 z
28.1.2020

0,00 €

3.

Slovenský
petangový
amatérsky klub

Športové aktivity
petangového klubu
v roku 2020

Starostlivosť o hráčov a
propagácia tohto športu
medzi všetkými vekovými
kategóriami a zároveň
propagácia mestskej časti
Bratislava-Rusovce v tejto
športovej oblasti.

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Uznesenie č. 153 z
28.1.2020

210,00 €
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Súkromná
základná
umelecká škola

Tvorenie a umelecké
vyžitie detí z Rusoviec

Voľnočasová práca s
deťmi a mládežou a
reprezentácia rusovských
umelecky nadaných detí
na kultúrnych akciách

800,00 €

400,00 €

400,00 €

Uznesenie č. 154 z
28.1.2020

280,00 €
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VITUS

Tvorivé dielne a
stretnutia detí z
Rusoviec

Cyklický projekt 1 000,00 €
voľnočasová práca s
deťmi a mládežou v rámci
efektívneho využitia
voľného času a budovania
dobrých medziľudských
vzťahov medzi deťmi

950,00 €

950,00 €

Uznesenie č. 158 z
28.1.2020

665,00 €

Poznámka

listom z 21.4.2020
sa vzdali dotácie
vzhľadom na
ohrozenosť
seniorov pri
pretrvávajúcej
epidémii
koronavírusu
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Materské
centrum
Kukulienka

Prevádzka herne MC
Kukulienka, komunitné
akcie pre obyvateľov
MČ

Prevádzka herne
Materského centra a
komunitné akcie pre
obyvateľov MČ

7.

Detský folklórny
súbor GERULATA

Prezentácia
slovenského folklóru
doma a v zahraničí

8.

Miestny
futbalový klub
Rusovce

Bežná činnosť klubu

Spolu:

380,00 €

380,00 €

380,00 €

Uznesenie č. 156 z
28.1.2020

266,00 €

Reprezentácia Rusoviec v 3 430,00 €
oblasti detského folklóru
doma i v zahraničí formou
úhrady honorárov,
cestovných a prepravných
nákladov a zakúpenia
krojov.

3 000,00 €

3 000,00 €

Uznesenie č. 152 z
28.1.2020

2 100,00 €

Celoročné aktivity a
športová činnosť klubu
súvisiaca s futbalovými
tréningami a zápasmi
hráčov, ako aj
starostlivosť o údržbu
budovy MFK a priľahlého
areálu

13 000,00 €

9 700,00 €

9 700,00 €

Uznesenie č. 155 z
28.1.2020

6 790,00 €

20 410,00 €

16 030,00 €

16 030,00 €

10 871,00 €

Výška úspory:
5 159,00 €
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