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1. Návrh uznesenia 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

schváliť  

 

Grantovú výzvu v oblasti životného prostredia, predovšetkým za účelom podpory 

revitalizácie, obnovy, skvalitnenia verejného priestoru a  rezidencializácie okolia domov 

vnútroblokov, pochôdznych terás, revitalizácie zelene, nevyužitých priestorov, realizovania 

komunitných/mobilných záhrad, vzdelávacích enviroprogramov za podmienok: 

 

Grant nie je určený na podporu budovania predzáhradiek, nakoľko tie majú iný podporný 

mechanizmus.   

 

Lehota na predkladanie žiadostí do 30.04.2018  

 

Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov na grantovú výzvu v sume 30.000 EUR 

 

Výška grantovej dotácie: minimálne 2001 EUR a maximálne 4000 EUR,  

 

Kritériá výberu úspešných žiadateľov o grantovú dotáciu sú uvedené vo VZN č. 07/2015 o 

poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

neskorších predpisov  a jeho prílohách pre oblasť životné prostredie 

 

Podporené projekty musia byť realizované do 30.11.2018. 

Grantová výzva bude zverejnená v Petržalských novinách a na webovej stránke mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.  
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2. Dôvodová správa 

 

 V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka (VZN) 

č. 7/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka je možné 

podporiť aktivitu obyvateľov a tretieho sektora v  našej mestskej časti i prostredníctvom 

grantovej dotácie. V porovnaní s inými formami dotácie je jej výhodou možnosť adresnej 

podpory projektom v konkrétnych oblastiach a témach, v ktorých má samospráva záujem 

o spoluprácu. 

 

 Mestské prostredie v Petržalke je charakteristické rozsiahlymi verejnými 

priestranstvami, zeleňou, vnútroblokmi, pochôdznymi terasami. Významná časť z nich je 

zverená do správy mestskej Bratislava-Petržalka. S ohľadom na ich výmeru celkovú výmeru 

je starostlivosť a údržba v absolútnom vyjadrení nákladná. Súčasne nie je možné vo 

významnejšom rozsahu  realizovať revitalizáciu a skvalitnenie verejných priestranstiev.  

 

 S podporou samosprávy mestskej časti prebieha v Petržalke niekoľko rokov úspešne 

projekt podpory budovania predzáhradiek. Vďaka projektu došlo k humanizácii a skvalitneniu 

okolia vstupov do mnohých bytových domov. Podobnou aktivitou bolo i podporovanie 

budovania kontajnerových stojísk. Podľa môjho názoru je vhodné, aby bolo možné finančnú 

podporu projektov aktívnych obyvateľov poskytnúť i do skvalitnenia životného prostredia 

bytových domov a na verejnú zeleň a priestranstvá. 

 

 Granty sú používaným spôsobom spolupráce verejného sektora na viacerých 

úrovniach pri skvalitňovaní životného prostredia od EÚ až po samosprávu. V rámci Bratislavy 

je  tento systém finančnej podpory používaný napríklad v mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto.      

 

 Oblasti, v ktorých by bolo  možné požiadať o pridelenie grantu je životné prostredie. 

 Typy podporovaných projektov by boli revitalizácia, obnova, skvalitnenie verejného 

priestoru a rezidencializácia vnútroblokov, pochôdznych terás, revitalizácia  zelene, 

nevyužitých priestorov, komunitné/mobilné záhrady, vzdelávací enviroprogram.  

 

 V súlade s VZN o poskytovaní finančných dotácií ďalšie náležitosti grantovej výzvy 

navrhujem nasledovne: 

- lehota na predkladanie žiadostí by mala byť primerane dlhá; na prípravu a predloženie 

projektu navrhujem termín do 30.04.2018 , 

 

- celkovú výšku vyčlenených finančných prostriedkov na grantovú výzvu s ohľadom na 

rozsah verejných priestranstiev navrhujem v sume 30.000 EUR 

 

- navrhujem aby, grantová dotácia bola min. vo  výške 2001  EUR a maximálne vo 

výške 4000 EUR,  

 

- kritériá výberu úspešných žiadateľov o grantovú dotáciu, sú uvedené vo VZN.  

č. 07/2015 a jeho prílohách pre oblasť životné prostredie, 

 

- podporené projekty by mali byť realizované do 30.11.2018. 

  Potenciálnymi žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré 

majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mestskej časti, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú 
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činnosť na území mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti napríklad: 

občianske združenia, neziskové organizácia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytových domoch, správcovia bytových domov v mene vlastníkov bytových a 

nebytových priestorov. 

 

 Posudzujúcou komisiou pri miestnom zastupiteľstve je Komisia životného prostredia.  

 Pri posudzovaní i realizácii projektov je vhodná súčinnosť miestneho úradu, a to 

predovšetkým oddelenia životného prostredia, oddelenia nakladania s majetkom prípadne, 

oddelenia územného rozvoja a dopravy. 
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3. Text výzvy 

 

Výzva 

na podávanie žiadostí o grantovú dotáciu v oblasti životného prostredia  

v zmysle prijatého VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 07/2015  

z 22. septembra 2015 pre rok 2018. 

  
 Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len ,,mestská časť“) vyzýva na podávanie 

žiadostí o grantovú dotáciu    

 

1.Oblasť podpory: 

Životné prostredie,  

predovšetkým za účelom podpory revitalizácie, obnovy, skvalitnenia verejného priestoru 

a  rezidencializácie okolia domov, vnútroblokov, pochôdznych terás, revitalizácia    zelene, 

nevyužitých priestorov, realizovania komunitných/ mobilných záhrad, vzdelávacích 

enviroprogramov. 

 

Grant nie je určený na podporu budovania predzáhradiek, nakoľko tie majú iný podporný 

mechanizmus.   

 

2. Žiadatelia: 

Potenciálnymi žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo 

alebo trvalý pobyt na území mestskej časti, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území 

mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti napríklad:  

- občianske združenia, neziskové organizácie,  

- spoločenstvá vlastníkov bytov  a nebytových priestorov v  domoch,  

- správcovia bytových domov v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov  

v domoch. 

 

3.Lehota na predkladanie žiadostí:  

do 30.04.2018  

 

4.Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov na grantovú výzvu:  
30.000 EUR 

 

5.Výška grantovej dotácie:  
minimálne vo výške 2001 EUR a maximálne vo výške 4000 EUR,  

 

6.Kritériá výberu a schvaľovania žiadateľov: 
Uvedené vo VZN č. 07/2015 a prílohách pre oblasť životné prostredie 

 

7. Lehota na realizáciu projektu: 

Podporené projekty musia byť  realizované do 30.11.2018. 

 

8.Doplňujúce informácie: 

Žiadosť je potrebné podať na formulári zverejnenom na webovej stránke mestskej časti.  


