
 Materiál k bodu č. 4    
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 28. 02. 2023 
 
 
 

Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2023 pre Detský folklórny súbor GERULATA; 
Dobrovoľný hasičský zbor Rusove; Jednota dôchodcov na Slovensku – miestna 

organizácia Rusovce; Materské centrum Kukulienka; Miestny futbalový klub Rusovce; 
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady; VITUS 

 
Predkladateľ:                Materiál obsahuje: 
 
Radovan Jenčík, v. r.                                                          1. Žiadosti o poskytnutie dotácie 
starosta                                                                               2. Popisy projektov 
                                                                                            3. Štruktúrované rozpočty  
                                                                                            4. Čestné prehlásenia 
                                                                                                                 
Spracovateľ: 
Judita Trnovcová 
referát projektov, cezhraničnej spolupráce, kultúry a školstva 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
schvaľuje  
 
finančný príspevok na rok 2023 pre: 
 
a) Detský folklórny súbor GERULATA, Balkánska 107/102, 851 10 Bratislava vo výške 2 205 

eur na prezentáciu slovenského folklóru doma a v zahraničí v súlade s predloženým 
projektom; 

b) Dobrovoľný hasičský zbor Rusove, Gerulatská 2, 851 10 Bratislava vo výške 800 eur na 
kultúrne aktivity a materiálno – technické vybavenie DHZ Rusovce v roku 2023 v súlade s 
predloženým projektom; 

c) Jednotu dôchodcov na Slovensku – miestna organizácia Rusovce, Kovácsova 339/82, 851 
10 Bratislava vo výške 500 eur na kultúrno-spoločenské aktivity rusovských dôchodcov v 
roku 2023 v súlade s predloženým projektom; 

d) Materské centrum Kukulienka, Balkánska 85, 851 10 Bratislava vo výške 450 eur na 
komunitné aktivity pre občanov MČ Rusovce a prevádzkovanie herne MC Kukulienka, v 
súlade s predloženým projektom; 

e) Miestny futbalový klub Rusovce, Balkánska 101, 851 10 Bratislava vo výške 10 000  eur 
na bežnú činnosť klubu v súlade s predloženým projektom; 

f)  Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady, Botanická 9/9, 841 04 Bratislava vo výške 0 eur na 
nákup 2 pádiel na rýchlostnú kanoistiku pre reprezentantky z Rusoviec – Paulína a Sofia 
Suvové v súlade s predloženým projektom; 

g) VITUS, Gerulatská 63, 851 10 Bratislava vo výške 999 eur na tvorivé dielne a stretnutia 
detí z Rusoviec v súlade s predloženým projektom. 



Dôvodová správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava-Rusovce podľa VZN č. 2/2019 na rok 2023 

 
 
 
V návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023 je pre tieto organizácie 
vyčlenená suma 14 954 eur.  
 
Kompletné dokumentácie žiadostí sú uložené na miestnom úrade v príslušných spisoch. 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Pavol Holúbek 

ekonóm 
 


