Dotácie poskytnuté v r. 2016
p.č. žiadateľ

adresa

čiastka v € účel

1.

Klub sálového futbalu REAL RENDEZ, IČO 31753477

Dopravná 27, BA

700 €

2.

LEONIDAS, IČO 30869854

Mudrochova 15, BA

700 €

3.

Športový klub karate SEIWA, IČO 30813620

Ţarnovická 3, BA

4.

ŠKPST MOPI, IČO 42415608

Hečkova 8, BA

300 €

5.

Krasňanko o.z., IČO 42174309

Kadnárova 72, BA

300 €

6.

ŠK Krasňany ,IČO 31790151

Riazanská 6, BA

1 000 €

4 000 €

materiálno-technické zabezpečenie
športových akcií, nákup športovej
výstroje a literatúry, vybavenie
sídliskovej posilňovne a klubovne
športovým materiálom a hrami.
organizačné zabezpečenie
športového podujatia LEONIDAS
CUP 2016, Pele CUP 2016
a Memoriál Janka Jakubca 2016 a to
na nákup cien pre víťazov, medaile,
trofeje, poháre, ozvučenie a
prenájom ihriska.
nákup športových a tréningových
pomôcok, zaplatenie štartovných
poplatkov pri súťaţiach a poplatkov
potrebných na zabezpečenie účasti
na odborných seminároch
a sústredeniach.
preplatenie nákladov spojených
s prenájmom tréningových
priestorov v Stolnotenisovej hale na
ulici Černockého 6 v Bratislave.
náklady spojené s realizáciou
projektu „Športujeme s Krasňankom
2016“ a to na nákup horolezeckej
steny, kladiny, odráţadiel a vozítok,
outdoorového vybavenia a
organizovanie turistických výletov.
uhradenie nákladov spojených
s údrţbou hracej plochy a to na
kosenie, podsievanie, pieskovanie,
revitalizačné práce a zavlaţovanie

dátum

27.4.2016

27.4.2016

27.4.2016

19.4.2016

19.4.2016

27.4.2016

7.

Priatelia Rače, IČO 45789444

Závadská 4

8.

Klub priateľov futbalu Kengura, IČO 42130506

Trenčianska 18, BA

9.

Futbalový klub Rača, IČO 31769756

Černockého 2, BA

10.

Zdruţenie priateľov tanca H&T, IĆO 30796041

Pri vinohradoch 224, BA

11.

Športový Hokejbalový Klub Račištorf, IČO 30789079

Koľajná 35, BA

náklady spojené s organizovaním
brigád, ktoré budú zamerané na
vyčistenie, úpravu a ochranu
verejného neudrţiavaného priestoru
450 €
v našej MČ – zapoţičanie záhradnej
techniky na 1 deň, pracovné
rukavice, hrable, lopaty, vrecia,
propagačné letáky, občerstvenie.

27.4.2016

úhradu štartovného na turnajoch,
dopravu na zápasy, organizačné
zabezpečenie mládeţníckych
turnajov, prenájom telocviční
6 000 €
28.4.+16.5.2016
a ihrísk, nákup tréningovej výstroje a
pomôcok, výrobu reklamných
predmetov a na uhradenie poplatkov
futbalovému zväzu.
uhradenie dodávok za elektrickú
energiu,
vodného
a stočného,
opravu a údrţbu trávnatého ihriska,
8 000 €
27.4.+13.7.2016
opráv havarijného stavu budovy,
odmien rozhodcom a štartovného do
súťaţí.
uhradenie nákladov spojených s
účasťou na medzinárodnej tanečnej
2 000 € súťaţi 34. ročník World dance
27.4.2016
trophy, Benátky a to na dopravu,
kulisy a kostýmy.
materiálno-technické zabezpečenie
500 € klubu, štartovné do súťaţí a na
odmeny rozhodcom.

27.4.2016

12.

Volejbalový klub ZK IMA Bratislava - Rača, IČO 30778221

Sadmelijská 3, BA

preplatenie časti nákladov spojených
s tréningovým procesom, prenájmov
600 €
telocviční na ZŠ Tbiliská a SŠ de La
Salle.

13.

Športový klub Račišdorf, IČO 42175721

Na pasekách16, BA

uhradenie štartovného do súťaţí,
300 € prenájmy športovej haly, nákup
dresov, lôpt, tréningových pomôcok.

14.

KOI – Rybársky klub Nepočujúcich,42259797

Rajecká 32

200 €

15.

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Rača, IČO 31781713

Ţarnovická 7, BA

300 €

16.

JMPROFI s.r.o., IČO 46517774

Mudrochova 3, BA

150 €

17.

Klub pozemného hokeja Rača, IČO 31795773

Mrázova 18, BA

600 €

18.

Klub pozemného hokeja Rača, IČO 31795773

Mrázova 18, BA

600 €

19.

Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO 008 Krasňany,IČO12664979

J.Hagaru 17, BA

300 €

materiálno-technické zabezpečenie
projektu “Medzinárodná súťaţ
nepočujúcich v športovom rybárstve“
a to na poplatky a občerstvenie pre
účastníkov podujatia, ceny pre
víťazov.
úhradu nákladov spojených s
dopravou na poznávacie zájazdy a
na zakúpenie vstupeniek na kultúrne
podujatia a do fitcentra
prípravu projektu „Račianska
SeniorAkadémia“ - organizačné,
materiálové a technické
zabezpečenie vzdelávacieho kurzu
pre seniorov
nákup
hráčskych
dresov,
brankárskej výstroje a na doplnenie
materiálneho vybavenia klubu.
zabezpečenie mládeţníckeho
turnaja Rača CUP 2016 a to na
uhradenie časti nákladov na
ubytovanie a stravu pre
zahraničných účastníkov, ceny a na
zabezpečenie zdravotnej
a usporiadateľskej sluţby.
úhradu nákladov spojených
s rekondičným pobytom v Štúrove.

27.4.2016

22.4.2016

22.4.2016

19.4.2016

19.4.2016

2.5.2016

2.5.2016

19.4.2016

20.

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, IČO 42128862

Haanova 10, BA

uhradenie poplatkov súvisiacich
200 € s organizovaním spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí.

21.

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany,IČO 31781713

Kadnárova 19, BA

250 €

pokrytie dopravných nákladov na
jednodňový poznávací zájazd.

19.4.2016

Kadnárova 72, BA

náklady spojené s návštevou
Detského múzea a Bibiany /doprava,
200 €
vstupné/ a na výtvarný materiál na
projekty.

19.4.2016

Cyprichova 22, BA

náklady
spojené
s
kúpou,
umiestnením
a
zariadením
unimobunky, stanovačky na Rendezi
750 € /materiál na stanovanie, jedlo, pitie/,
výlety mimo sídliska /vstupenky,
občerstvenie/ a na športové turnaje
/lopty, občerstvenie/.

9.5.2016

22.

Krasňanko o.z., IČO 42174309

.23. Mládeţ ulice, IČO 36069744

24.

Priatelia Detského centra, IČO 31751687

Cyprichova 42

25.

Rodičovské zdruţenie pri MŠ Tbiliská 2, IČO 17319617

Tbiliská 2, BA

náklady
spojené
s realizáciou
projektu
„Zdravé
a bezpečné
pieskovisko“ – nákup netkanej
1 000 € podkladovej textílie čiernej 3,2 x 10
m, príchytky Fix 100, piesku,
plastových dosiek na obloţenie,
krycej plachty na pieskovisko.
materiál potrebný na vytvorenie
esteticky zaujímavého prostredia
školskej záhrady vhodného na
organizovanie rozmanitých kultúrno600 €
spoločenských podujatí pre deti a
rodičov /farby, riedidlá, štetce,kefy,
maliarske valčeky, záhradnícke
náradie, dreviny/

22.4.2016

27.4.2016

27.4.2016

26.

Ateliér Šikula, IČO 42445850

Šúrska 17, BA

náklady spojené s revitalizáciou
záhrady pri dome sluţieb na
Dopravnej ulici a to na práce –
600 € odstránenie odpadu, vyrovnanie
povrchu, chodníky, trávnatú časť,
kvetinové záhony, výsadbu drevín,
umiestnenie lavičiek
realizáciu projektu „Festival Pekná
cesta, 4. ročník a to na organizačné
zabezpečenie, zapoţičanie zvukovej
250 €
aparatúry, ozvučenie hudobných
skupín, hudobné skupiny / 5x160,-€/,
materiál na detské dielne.
náklady spojené s realizácoiu
projektu "Tvorivé dielne ART VILLA
RAČA" a to na plátna, akvarelový
400 €
papier, farby, štetce, sadru,
lukoprén, dláta, propagačné letáky a
na ostatné nákady /nájom a pod./
náklady spojené so starostlivosťou
o okolie bytových domov na
400 €
Kadnárovej ul. 91-99, ktoré budú
zamerané na výsadbu ţivého plota.

27.

RESERVA, IČO 42360676

Pekná cesta 12, BA

28.

ART VILLA RAČA, IČO 42358515

Stolárska 23, BA

29.

EPROMA s.r.o., IČO 46111719

Hany Meličkovej 1/E, BA

30.

Račiansky vinohradnícky spolok, IČO 31790801

Alstrova 249, BA

400 € zakúpenie promočného stanu.

Vrbenského 1, BA

materiálno-technické zabezpečenie
projektu „Mladé talenty Rače“ a to
na zakúpenie maliarskych stojanov,
500 € sušičky výkresov /výtvarný odbor/
a na uhradenie účastníckych
poplatkov na hudobno-interpretačné
súťaţe.

31.

Hudbou k srdcu, IČO 42137799

27.4.2016

22.4.2016

27.4.2016

27.4.2016

27.4.2016

2.5.2016

32.

Občianske zdruţenie Varianty, IČO 42357403

Na Grunte 5, BA

33.

ART VILLA RAČA, IČO 42358515

Stolárska 23, BA

34.

Krasňanko o.z., IČO 42174309

Kadnárova 72, BA

35.

Kresťanský zbor v Bratislave – Rači, IČO 30795214

Pri šajbách 1, BA

36.

Matica slovenská - miestny odbor Rača, IČO 179027046

Alstrova 249, BA

37.

Literárny klub Rača, IČO 42447585

Fraňa Kráľa 16, BA

materiálne zabezpečenie prípravy a
realizácie amatérskeho divadelného
300 €
predstavenia /zakúpenie reflektora,
2 ks vešiakov, prenájom sály/
náklady spojené s organizáciou
projektu „Umelecké sympózium
Rača 2016“ a to na ubytovanie,
400 €
stravu, plátna, akvarelový
papier,farby, štetce, propagačné
letáky
náklady spojené s realizáciou
projektu " Edukatívne pomôcky" a to
150 € na nákup pomôcok a hračiek z
prírodných materiálov na vybavenie
herní Krasňanka
hudobné a zvukové vybavenie
mládeţníckeho hudobno300 € speváckeho zboru Fusion a to na
zakúpenie multikábla, činely na
bicie, stojanov na činely, odposluchy
zakúpenie cien pre víťazov súťaţe
300 € Račiansky jahodový kvet a
Regionálnu výtvarnú súťaţ
1. náklady spojené s realizáciou
projektu „Literárno-vzdelávacie
aktivity podporujúce komunitné
vzťahy pre širokú občiansku
300 €
verejnosť“ a to na odmenu
prednášajúcim, dopravu, materiálnotechnické zabezpečenie
lampášového sprievodu.

19.4.2016

27.4.2016

19.4.2016

19.4.2016

22.4.2016

19.4.2016

38.

Slovenský zväz invalidov, IČO 30790204

Albánska 14, BA

39.

OZ Odyseus, IČO 31788734

Haanova 10, BA

autobusový zájazd do Vysokých
Tatier s rekondičným pobytom a
350 €
rehabilitačným kúpaním v termále
Vrbov.
materiál potrebný na realizáciu
projektu „Terénna sociálna práca
500 € s ohrozenými komunitami“ a to na
nákup injekčných striekačiek a
zdravotníckeho materiálu.

40.

Klub ţelezničnej nostalgie Bratislava východ

Piešťanská č.1207/51,NM/Váh.

náklady spojené s reštaurovaním
a údrţbou vybraných koľajových
500 € vozidiel, nákup pohonných hmôt pre
motorové dreziny a na tlač
propagačných materiálov

41.

AMAVET - Asociácia pre mládeţ, vedu a techniku,IČO 00684040

Hagarova 4, BA

realizáciu projektu „Deň detí s vedou
300 € v Rači“ /ceny pre víťazov, materiál
potrebný na jednotlivé experimenty/.

42.

Občianske zdruţenie Varianty, IČO 42357403

Na Grunte 5, BA

43.

Rača ţije, IČO 42417597

Ţitná 18, BA

náklady spojené s realizáciou
projektu "Poradenstvo pre rodičov v
250 € oblasti prevencie výchovných
problémov" a to na nákup
notebooku, kresiel a skrine
realizáciu projektu „Denný letný
tábor pre deti od 6 do 10 rokov“ a to
na financovanie animačného
200 € programu, materiál pre tvorivé
dielne, nákup cien do tomboly, na
vstupenky a prepravu a na
celodenný výlet do Sveta hier.

27.4.2016

2.5.2016

27.4.2016

19.4.2016

19.4.2016

19.4.2016

44.

ŠK pre Radosť, IČO 42200911

Jelenecká 47/D, 949 01 Nitra

45.

ŠK pre Radosť, IČO 42200911

Jelenecká 47/D, 949 01 Nitra

46.

PERUN o.z., IČO 42136971

Hečkova 24, 831 51 Bratislava

47.

Športový klub Račišdorf IČO 42175721

Na pasekách 16, 831 06 BA

48.

Klub priateľov futbalu Kengura, IČO 42130506

Trenčianska 18, 821 09 BA

uhradenie časti nákladov spojených
s organizáciou beţeckého podujatia
Cross country Baba - Kamzík –
300 € Horský beh pohorím Malých Karpát
17. ročník a to na ceny pre víťazov,
občerstvenie pre beţcov, propagáciu
a organizačné zabezpečenie.
uhradenie časti nákladov spojených
s organizáciou beţeckého podujatia
Dračí kros a Dráčikovský kros, 5.
300 € ročník a to na organizačné
zabezpečenie, občerstvenie pre
beţcov, propagáciu, ceny pre
víťazov.
náklady spojené s organizačným
zabezpečením preteku Račiansky
300 € kros 2016 a to na občerstvenie pre
účastníkov behu, ceny pre víťazov,
výrobu štartových čísiel.

300 € uhradenie štartovného do súťaţí.

úhradu štartovného na turnajoch,
dopravu na zápasy, organizačné
zabezpečenie mládeţníckych
turnajov, prenájom telocviční
2 000 €
a ihrísk, nákup tréningovej výstroje
a pomôcok, na výrobu reklamných
predmetov a na uhradenie poplatkov
futbalovému zväzu.

4.10.2016

4.10.2016

3.10.2016

11.10.2016

11.10.2016

49. ŠK Krasňany ,IČO 31790151

Riazanská 6, 831 03 Bratislava

úhradu štartovného do súťaţí,
1 000 € výstroj hráčov, materiálne vybavenie
klubu.

7.10.2016

50.

Černockého 2, 831 05 BA

úhradu štartovného do súťaţí, nákup
1 500 € športového oblečenia a
tréningových pomôcok.

17.10.2016

preplatenie časti nákladov spojených
s tréningovým procesom a na
600 €
uhradenie prenájmov telocviční na
ZŠ Tbiliská a SŠ de La Salle.

11.10.2016

51.

Futbalový klub Rača, IČO 31769756

Volejbalový klub ZK IMA Bratislava - Rača, IČO 30778221

Sadmelijská 3, 831 06 Bratislava

52. BMX KLUB RAČA, IČO 30808774

Hečkova 3, 831 51 Bratislava

53.

Dopravná 21,831 06 Bratislava

54.

55.

Maratón–atletický klub Rača, IČO 31748031

Šachový klub Krasňany, IČO 30793793

Rodinné centrum Ráčik, IČO 30854555

organizačné a zdravotné
zabezpečenie pretekov, nákup
900 €
ocenení pre víťazov a účastníkov
pretekov počas Račianskeho
materiálno-technické zabezpečenie
športovej činnosti klubu a tématicko
– športového pobytu vo Vysokých
1 500 €
Tatrách /dovybavenie klubu,
preplatenie časti nákladov na
ubytovanie, cestovné a stravu/.

7.10.2016

18.10.2016

Hlinická 14, 831 52 Bratislava

nákup nových šachových súprav,
šachových hodín, magnetickej
tabule a figúrok, prenosného
500 €
počítača, tlačiarne a projektora a na
zabezpečenie účasti v šachových
turnajoch.

7.10.2016

Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava

realizáciu projektu „Ráčik rastie“ a to
na náklady spojené so
300 € sprievodným programom na
lampiónovom sprievode, na materiál
pre tvorivé dielne pre deti a mamy.

7.10.2016

56.

Rodinné centrum Ráčik, IČO 30854555

Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava

realizáciu projektu „Sme v pohybe“
a to na náklady spojené so
150 €
zakúpením suchého bazéna na
gulôčky.

57.

Slovenský Červený kríţ, územný spolok BA - mesto, IČO 00584410

Miletičova 59, 821 09 Bratislava

300 €

58.

Priatelia Detského centra, IČO 31751687

Cyprichova 42, 831 05 BA

500 €

59.

Slovenský zväz invalidov, ZO Rača, IČO 30790204

Albánska 14, 831 06 Bratislava

400 €

60.

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO BA-Rača, IČO 31781713

Ţarnovická 7, 831 06 Bratislava

500 €

61.

Literárny klub Rača, IČO 42447585

Fraňa Kráľa 16, 811 05 BA

200 €

zabezpečenie projektu „Slovenská
divadelná kultúra – relax smiechom“
a to na zakúpenie vstupeniek na
divadelné predstavenie.
náklady spojené s realizáciou
projektu „Krajšie prostredie pre naše
deti“ a to na nákup koberca,
náklady spojené s čiastočnou
úhradou dopravy pre členov
organizácie na týţdenný rekondičný
autobusový zájazd do Liptovského
Jána.
úhradu nákladov spojených
s realizáciou projektu „Aktivitou
a primeraným pohybom za zdravý
ţivotný štýl seniorov“ a to na úhradu
cvičenia vo fitnescentre, na kultúrne
podujatia, na výlet s dopravou.
náklady spojené s realizáciou
projektu „Literárno-vzdelávacie
aktivity podporujúce komunitné
vzťahy pre širokú občiansku
verejnosť“ a to na odmenu
prednášajúcim, materiálno-technické
zabezpečenie lampášového
sprievodu.

7.10.2016

4.10.2016

13.10.2016

21.10.2016

7.10.2016

4.10.2016

62.

Slovenský zväz záhradkárov, ZO 3 – 2 Rača, IČO 00178152

Hany Meličkovej 25, 841 05 BA

materiálno-technické zabezpečenie
projektu „ Výstava ovocia, zeleniny
200 € a kvetov, 34.ročník“ a to na
zakúpenie košíkov, váz, výzdoby,
čistiacich potrieb a poštovné.

63.

Občianske zdruţenie Varianty, IČO 42357403

Na Grunte 5, 831 52 Bratislava

materiálno-technické zabezpečenie
200 € vydania publikácie o výtvarnom
umení „Ako maliari vidia svet“.

3.10.2016

Vrbenského1, 831 53 Bratislava

1. na materiálno-technické
zabezpečenie projektu „Podpora
hudobných a tanečných talentov
Rače“ a to na zakúpenie hudobných
500 € nástrojov /huslí, violončiel/, rekvizít
na tanečné vystúpenia a na
uhradenie účastníckych poplatkov
na celoslovenskej súťaţi Musica
camerata Ján Albert.

11.10.2016

Hagarova 4, 831 52 Bratislava

realizáciu projektu „Denný tábor v
Rači“ /občerstvenie detí počas dňa,
200 €
materiál potrebný na jednotlivé
experimenty/.

4.10.2016

Kadnárova 72, 831 53 BA

náklady spojené s realizáciou
projektu „Záhrada pre zdravé deti“
a to na nákup strunovej kosačky,
polievacej hadice, materiálu
potrebného k starostlivosti o záhradu
200 €
/záhradné náradie, rastlinky,
sadenice, farby, riedidlá, štetce,
detské záhradné rukavice, drevené
dosky na zhotovenie vyvýšených
políčok/.

3.10.2016

64. Hudbou k srdcu, IČO 42137799

65.

66.

AMAVET - Asociácia pre mládeţ, vedu a techniku,IČO 00684040

Krasňanko o.z., IČO 42174309

4.10.2016

67.

Centrum pedag.-psycholog. poradenstva a prevencie, IČO 30847940

Hubeného ul. 25, 831 53 BA

materiálno-technické zabezpečenie
projektu „Chystáme sa do školy“
200 €
/papier, tonery do kopírky,
kancelársky materiál/.
49 450 €

3.10.2016

