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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

A/                                                        schvaľuje 

 

   doplnenie účelu použitia schválenej dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 

rok 2022 v celkovej výške do 35 000 € v zmysle uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa č. 392/XXII/2021 a  394/XXII/2022 zo dňa 07.12.2021 pre Športový 

klub Vrakuňa Bratislava za účelom finančného krytia: 

1. odstránenia havarijného stavu studne spôsobeného zosuvom pôdy v celkovej výške do 

1 200,00 € ako bežné výdavky 

2. spolufinancovania projektu rekonštrukcie a výstavby zázemia (šatne, sociálne priestory, 

regenerácia, posilňovňa) v celkovej výške do  4 000,00 €r ako kapitálové výdavky 

 

B/                                                      schvaľuje  

 

zapracovanie zmeny účelu použitia schválenej dotácie v zmysle bodu A/ do rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022 zmenou rozpočtu nasledovne: 

- zníženie bežných výdavkov, rozpočtová položka 08.6.0. 642 002, podprogram 6.3. – 

dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti o 4 000,00 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov, rozpočtová položka 08.6.0. 722 001, podprogram 6.3. - 

dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti o 4 000,00 €. 

 

C/                                                           žiada  

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

vypracovať Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa,  ev. č. 235/2021 zo dňa 17.12.2021 v zmysle bodu A/. 

 

 

                           Termín: po podpise uznesenia 

  

 

  

  

              

   

 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 

 

V súlade s § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa bola Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 07.12.2021 uznesením č. 392/XXII/2021 

schválená dotácia vo výške 13 000 eur a uznesením č. 394/XXII/2021 schválená dotácia vo výške do 

22 000 eur pre ŠK Vrakuňa na rok 2022. Dotácia bola schválená výlučne na použitie s účelom  

finančného krytia materiálno-technického vybavenia športového areálu a zabezpečenia základných  

podmienok pre športovú činnosť klubu, nákupu materiálno technologického zabezpečenia 

a prevádzkových nákladov (elektrina, plyn, internet, ekonomické služby, médiá – telocvične, 

poplatky, opravy; ostatné náklady). Zmluva o poskytnutí dotácie pre ŠK Vrakuňa medzi mestskou 

časťou Bratislava-Vrakuňa a ŠK Vrakuňa bola uzavretá dňa 17.12.2021, zverejnená v registri zmlúv 

pod evidenčným číslom 235/2021 s takto uvedeným účelom.  

ŠK Vrakuňa dňa 10.06.2022 písomne požiadal o zmenu, resp. doplnenie účelu použitia schválených 

finančných prostriedkov v rámci dotácie a to z dôvodu schválenia dotácie pre ŠK Vrakuňa zo 

Slovenského futbalového zväzu vo výške 11 000 eur s 25% spoluúčasťou s účelom rekonštrukcie 

a výstavby zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa).  

Celkové náklady projektu rekonštrukcie a výstavby zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, 

posilňovňa) dosiahnu 15 000 eur, pričom 11 000 eur bude krytých z dotácie Slovenského futbalového 

zväzu  a 4 000 eur bude použitých z dotácie mestskej časti. 

Zároveň v areáli ŠK Vrakuňa došlo k havárii spôsobenej zosuvom pôdy, čo si vyžiadalo opravu 

studne. ŠK Vrakuňa žiada zmenou účelu využiť prostriedky dotácie z mestskej časti vo výške 1 200 

eur na jej odstránenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


