Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok  2013 

	V zmysle VZN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto a Štatútu účelového mimorozpočtového fondu schváleného MZ  dňa 20.4.2004 uznesením   MZ  MČ BA - NM  č.  9/08  požiadali  organizácie  a  jednotlivci  o poskytnutie     dotácií 
v roku  2013  v 94   prípadoch a jedna žiadosť presunutá z roku 2012 spolu  95 žiadostí.
           Dotácie boli poskytnuté v 69 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu 67.508,01 €, z toho dotácie    z    rozpočtu   boli   poskytnuté  vo  výške 41.950,41  € a z  účelového  fondu vo  výške 25.557,60 €. Z podaných žiadostí bolo 21 zamietnutých. Štyri žiadosti o dotáciu boli presunuté na vybavenie do roku 2014 a 1 poskytnutá dotácia bola vrátená.


 
Por.č.                Organizácia   	                                                                                         Dotácia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1.	65/12	OZ Maratón, Rímska 3/A, 900 31 Stupava			ÚF	   500,- €
	- dotácia na „I. zimný maratón na Slovensku 2013“
	IČO : 36 075 612

 2.	2/13	OZ Charita Blumentál, Vazovova 8, 811 07 Bratislava		R	   250,- € 
	- dotácia na letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín
	IČO : 30 799 970

 3.	4/13  	Moonlight camp, o.z., Stromová 17, 831 01 Bratislava		R	2.132,- €
	- dotácia na projekt „Na palube jednorožca II“- skvalitnenie života 
	  detí zo socio znevýhodneného prostredia
	IČO : 42 182 204

 4.	5/13	Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej rodiny, c.o.			R	   250,- €
             Teplická 2, 831 02 Bratislava 
	- dotácia na zabezpečenie farského plesu
	IČO : 31 800 343

 5.	6/13	Informačno - vzdelávacia podporná agentúra, o.z.		ÚF	3.500,- €
	Šándorova 8, 821 03 Bratislava
- dotácia na projekt „Zdravý chrbátik našich detí v ZŠ“ prevencia 
            pravidelným cvičením pod odborným dohľadom
	IČO : 30 869 765

6.	8/13	Rodinné centrum Kramárik, o.z., Klenová 22,		R	12.000,- €
             831 01 Bratislava
            - dotácia na prenájom a upratovanie priestorov, vybavenie herne 
             odborné služby centra Kory, semináre, pedag.- psych. poradenstvo,
             pomôcky na kurzy, výtv. materál, vybavenie herne 
	IČO : 42 258 243

7.	10/13	ZŠ s MŠ Sibírska, Sibírska 39, 831 02 Bratislava		R	   645,- €
	- dotácia na korčuliarsky výcvik (43 detí)
	IČO : 31 785 221

8.	11/13	ZŠ s MŠ Cádrova, Cádrova 23, 831 01 Bratislava		R	   855,- €
	- dotácia na korčuliarsky výcvik (57 detí)
	IČO : 31 785 212

9.	13/13	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10		R	   100,- €
	852 23 Bratislava 
	- dotácia na sociálno – rehabilitačný projekt pre nepočujúcich
	IČO : 42 128 862

10.	14/13	ZŠ s MŠ Riazanská, Riazanská 75, 831 03 Bratislava		R	  360,- €
	- dotácia na korčuliarsky výcvik (24 detí)
	IČO : 31 768 873  

11.	16/13 	ZŠ s MŠ Jeséniova, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava		R	  705,- €
	- dotácia na korčuliarsky výcvik (47 detí)
	IČO : 31 810 527

12.	18/13	Božena Iľanovská, Vajnorská 43, 831 03 Bratislava		ÚF	   120,- €	-dotácia na nákup zdrav. pomôcok a liekov

13	20/13	Dr. Anton  Uherík, DrSc., Černicová 11, 831 01 Bratislava	ÚF	   150,- €
	- dotácia na ilustráciu knihy „Homo“

14.	21/13 	Liga proti rakovine SR – klub Venuša, Brestova 6,		R	   150,- €
	821 02 Bratislava
	- dotácia na činnosť klubu 
	IČO : 00 641 219

15. 	22/13 	Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3, o.z.		R	   200,- €
	Jeséniova 51, 831 01 Bratislava
	- dotácia na činnosť združenia
	IČO : 31 752 740

16.	23/13	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z.		R	   150,- € 
	Vajnorská 24, 831 03 Bratislava
- dotácia na rekondičný pobyt pre zrakovo postihnutých občanov
IČO : 00 683 876

17. 	24/13	Dobrovoľný hasičský zbor BA-NM, o.z.			R	   100,- €
	Kutuzovova 17, 831 02 Bratislava 
	- dotácia na výstroj pre hasičov na športové súťaženia (kult. leto)
	IČO : 00 177 474

18.	25/13	David Gavalec, Na Revíne 9, 831 01 Bratislava 			ÚF	   330,- €
	- dotácia na tréningovú prípravu na MS v karate

19.	28/13	Slovenský zväz modernej gymnastiky, o.z.			R	   200,- €
	- dotácia na zabezpečenie športového turnaja v gymnastike
	IČO : 00 688 339

20.	29/13	Jumping Joe, o.z., J.C.Hronského 18, 831 02 Bratislava		ÚF     	5.000,- €
	- dotácia na podporu telesnej výchovy v školách formou korčuľovania
	IČO : 42 254 744

21.	30/13	Račiansky spolok, o.z., Alstrova 35, 831 06 Bratislava  		ÚF	   300,- €
	- dotácia na zabezpečenie „IX. Festivalu frankovky modrej“
	IČO : 42 261 635

22.	31/13	Detská organizácie Bratislavský Fénix, o.z., Bulíkova 3, 	R	   200,- €
	851 04 Bratislava 
	- dotácia na podporu voľnočasovej činnosti pre zdravé, ale i mentálne
	postihnuté deti
	IČO : 42 135 290  

23.	32/13	ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 02 Bratislava		R	1.030,- €
	- dotácia na plavecký výcvik (103 detí)
	IČO : 31 768 989

24.	34/13	FK Inter Bratislava, o.z., Hrachová 63, 821 05 Bratislava	R	   200,- €
	- dotácia na zabezpečenie tréningových a zápasových podmienok 
             pre mladých futbalistov  
	IČO : 31 787 975

25. 	35/13	ZŠ s MŠ Sibírska, Sibírska 39, 831 02 Bratislava		R	   170,- €
	Dotácia na plavecký výcvik (17 detí)
	IČO : 31 785 221

26. 	36/13 TJ Slávia STU , o.z., Májová 21, P.O.BOX 10, 			R	   300,-  €
	850 05 Bratislava
	- dotácia na medzinár. atlet. Míting – 29. ročník Memoriálu T. Babiaka   	 
 	IČO : 00 598 640

27.	37/13 STARZ, Junácka 4, 831 04 Bratislava				R	   400,- €
	- dotácia na projekt „Letné športové prázdniny“
	IČO : 00 179 663

28.	38/13 Dobrovoľný hasičský zbor BA-NM, o.z., Kutuzovova 17,		ÚF	   230,- €
	831 02 Bratislava
	- dotácia na liečebno –relaxačný pobyt 
	IČO : 00 177 474

29. 	39/13 OZ Biely kríž, Ormisova 3, 831 02 Bratislava			ÚF	   600,- €
	- dotácia na ochranu životného prostredia, výsadbu a zveľaďovanie
	zelene, pripomienkovanie územného plánu v danej lokalite
	IČO : 30 856 183 

30. 	42/13	Domov sv. Jána z Boha, n.o., Hattalova 6, 831 03 Bratislava	R	1.000,- €	- dotácia na vybudovanie oplotenia, vyčistenie a revitalizáciu pozemku 
	a rozšírenie trávnatej plochy pri garážach
	IČO : 45 735 816

31. 	43/13	Asociácia náročného diváka, Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava	ÚF	1.420,- €
	- dotácia na projekt  „Prvý letný koncert pre Novomešťanov“
	IČO : 31 809 693

32.	46/13	Mgr. Peter Jančiga, Sch. Trnavského 9, 841 01 Bratislava	ÚF	     60,- €
	- dotácia na zabezpečenie futbalového turnaja (žiaci I. stupňa ZŠ
	Za kasárňou) a cien pre víťazné družstvá


33.	40/13	ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, 833 40 Bratislava 	ÚF	  250,- €	- dotácia pri príležitosti osláv „Medzinárodného dňa detí“
	IČO : 31 769 152
	 
34.	41/13	Občianske združenie Radosť, Kupeckého 72, 902 01 Pezinok	ÚF 	  300,- €	- dotácia na činnosť súboru a na úhradu nákladov spojených 
	s prepravou súboru na vystúpenia
	IČO : 30 800 714

35.	44/13	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 	ÚF	  350,- €	na Slovensku, BA Staré Mesto, Konventná 11, 811 03 Bratislava
	- dotácia na výlet loďou pre deti v dennom tábore, návštevu múzea
	IČO : 42 267 277

36.	45/13	ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava				R	  140,- €	- dotácia na plavecký výcvik
	IČO : 31 753 728	

37.	47/13	MOONLIGHT  CAMP, o.z., Stromová 17, 831 01 Bratislava	R	3.611,- €
	- dotácia na letný tábor pre deti zo sociálne slabého prostredia
	IČO : 42 182 204

38.	48/13  	VAGUS, o.z., Čelakovského 2, 811 03 Bratislava		R	1.000,- €
	- dotácia na projekt „Terénna sociálna práca s ľudmi bez domova“
	IČO : 42 185 971

39.	49/13 	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1,	 	R        6.472,41 €
	814 99 Bratislava
	- dotácia na zaplatenie nadčasov pre policajtov z dôvodu ich velenia
	okrem iného aj na priestory Kuchajdy a zabezpečovanie poriadku 
	a čistoty počas letnej prevádzky
	IČO : 00 603 481

40.	50/13	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1,		R	3.500,- €
	814 99 Bratislava
	- dotácia na finančné zabezpečenie práce nadčas policajtov z dôvodu
             ich velenia  okrem iného aj na priestory Kuchajdy a zabezpečovanie 
	poriadku a čistoty počas letnej prevádzky 
	IČO : 00 603 481

41.	52/13	Združenie talentov hokejových športov Bratislava,		R	  100,- €	Miletičova 62, 821 09 Bratislava	
	- dotácia na činnosť o.z., - cieľ zvýšiť záujem mladých ľudí 
	o športové aktivity
	IČO : 30 852 960

42.	53/13	OZ Dimitrovka, Nobelova 3, 831 02 Bratislava			ÚF	 200,- €
	- dotácia na činnosť o.z. a na úhradu administratívnych 
	a poštových poplatkov 
	IČO : 42 268 516

43.	54/13	Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON		ÚF	 500,- €
	Konventná 11, 811 03 Bratislava
	- dotácia na opatrovateľskú starostlivosť pre seniorov
	v domácom prostredí
	IČO : 42 259 266

44.	55/13	Vilma Búranová, Tehelná 9, 831 03 Bratislava			ÚF	  69,70 €
	- dotácia na sociálnu výpomoc

45.	56/13	Iveta Varačková, Eisnerova 13, 841 07 Bratislava		ÚF	  200,- €
	- dotácia na úhradu nákladov spojených s prepravou hudobných telies
	na kult. akcie organiz. MČ BA-NM

46.	58/13	Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej rodiny, Teplická 2		R	  200,- €
             831 02 Bratislava
	- dotácia na letný tábor pre deti z MČ BA-NM
	IČO : 31 800 343

47.	60/13	BK Inter Bratislava, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava	ÚF	5.000,- €
	- dotácia na projekt „Basketbalový klub Inter Bratislava – družstvo
	v súťaži Extraliga muži“ 
	IČO : 46 797 645

48.	61/13	Klub športových potápačov Neptún, o.z.,			R	   300,- €
	Odborárska 10, 831 02 Bratislava
	- dotácia na činnosť klubu, ktorého hlavným cieľom je výchova 
            detí a mládeže pre plávanie s plutvami
	IČO : 31 787 746

49.	62/13	Závodisko, Starohájska 29, 852 69 Bratislava			ÚF	1.500,- €
	- dotácia na projekt : „23. Majstrovstvá Európy amatérskych jazdkýň“ 
	pod záštitou starostu MČ BA-NM  
	IČO : 31 354 301

50.	64/13	DEPAUL SLOVENSKO, n.o., Kapitulská 18, 			R	   300,- €
	814 14 Bratislava 
	- dotácia na zabezpečenie prevádzky Útulku sv. Lujzy de Marilac
	IČO : 37 924 443

51.	65/13	Rodinné centrum Kramárik, o.z., Klenová 22, 			R	1.600,- €
	831 01 Bratislava
	- dotácia na činnosť Rodinného centra Kramárik
	IČO : 42 258 243

52.	66/13	Novomestská parkovacia spoločnosť, Hálková 11		ÚF	  950,- €
	831 03 Bratislava
	- dotácia na podporu parkovacej politiky
	IČO : 46 816 992

53.	67/13	Moonlight Camp, Stromová 17, 831 01 Bratislava		R	1.500,- €
	- dotácia na projekt : „ Na palube jednorožca III“ cieľom projektu
	je skvalitnenie života detí a mládeže zo socio znevýhodneného prostredia
	IČO : 42 182 204

54.	70/13	Jednota dôchodcov na Slovensku, OO Bratislava 3, o.z.		R	    100,- €
	Račianska 89-91, 831 02 Bratislava
	- dotácia na aktivity členov obč. združenia v kultúrnej, spoločenskej,
	športovej a vzdelávacej činnosti
	IČO : 31 781 713

55.	71/13	Vlastníci bytových a nebytových priestorov bytového domu	ÚF	1.263,40 €
	Račianska 17-19 v Bratislave v zastúpení Ing. Miloslavom Frečkom
	- dotácia na odstránenie havarijného stavu kanalizácie a odvodnenie
             chodníka pred bytovým domom Račianska 17-19 v BA

56.	72/13	Jednota dôchodcov na Slovensku, OO BA 3, o.z.		ÚF	  364,50 €
	Račianska 89-91, 831 02 Bratislava
	- dotácia pri príležitosti dňa úcty k starším, odmeny pre účinkujúcich,
	 prenájom miestnosti 
	IČO : 31 781 713

57.	73/13 	ZŠ s MŠ Jeséniova 54,  831 01 Bratislava			R	   300,- €
	- dotácia na korčuliarsky výcvik pre žiakov I. ročníka
	IČO : 31 810 527

58.	76/13	ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava				R	   280,- €
	- dotácia na plavecký výcvik pre deti z MŠ  Rešetkova 
	a MŠ Osadná
	IČO : 31 780 539

59.	78/13	Konferencia sv. Vincenta de Paul na Slovensku			ÚF	   300,- €
	Konferencia Kráľovnej rodiny, Teplická 2,  831 02 Bratislava
	- dotácia na nákupy pre sociálne slabé rodiny pri príležitosti 
	vianočných sviatkov
	IČO : 34 074 431

60.	79/13	Bratislavské regionálne ochranárske združenie			ÚF	1.200,- €	Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
	- dotácia na projekt : „ Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov
	na školách“
	IČO : 31 771 815

61.	83/13	ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, 833 40 Bratislava	ÚF	   200,- €
	- dotácia pri príležitosti osláv „Mikuláša“ pre hospitalizované deti
	IČO : 31 769 152

62	84/13	ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava			R	   440,- €
	- dotácia na plavecký výcvik pre deti z MŠ  Letná a MŠ Teplická
	IČO : 31 768 873

63.	85/13	ZŠ s MŠ Odborárska 2, 831 02 Bratislava			R	     70,- €
	- dotácia na korčuliarsky výcvik
	IČO : 31 785 204

64.	86/13	ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 831 02 Bratislava			R	   490,- €
	- dotácia na korčuliarsky výcvik
	IČO : 31 768 989

65.	87/13	ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava				R	   150,- €
	- dotácia na korčuliarsky výcvik
	IČO : 31 780 539

66.	88/13	TJ Slávia UK Bratislava, o.z., Trnavská 39, 831 04 Bratislava	ÚF	  200,- €	- dotácia na projekt : „Majstrovstvá Slovenskej republiky v športovej
	gymnastike“
	IČO : 00 686 191

67. 	93/13	Miestny odbor Matice slovenskej BA-NM, Rozvodná 17,	ÚF	  200,- €	831 01 Bratislava
	- dotácia na zabezpečenie výpočtovej techniky
	IČO : 00 179 027

68.	94/13	Aktívna jeseň života, o.z., Rozvodná 9, 	831 01 Bratislava	ÚF	  300,- €
	- dotácia na projekt : „Adventný koncert“ pre obyvateľov Kramárov
	a Koliby
	IČO : 42 172 331		




V Bratislave  17.2.2014
Vyhotovila: Hluzinová

