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1. Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
schvaľuje  
 
Grantovú výzvu v oblasti životného prostredia, predovšetkým za účelom finančnej podpory 
revitalizácie, obnovy, skvalitnenia  verejného priestoru, okolia domov  vnútroblokov, 
pochôdznych terás, výsadby, revitalizácie    zelene, nevyužitých priestorov, realizovania 
komunitných/mobilných záhrad, vzdelávacích enviroprogramov za podmienok: 

 

Grantová dotácia nie je určená na podporu budovania a rozširovanie predzáhradiek 
a kontajnerových stojísk, 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 dotácia  je minimálne  2001  EUR a maximálne  4000 EUR, finančná 
spoluúčasť žiadateľa je minimálne 10 % z výšky  požadovanej grantovej dotácie.  
 
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 budú  realizované do 30.11.2018. 
 
Grantová výzva bude zverejnená v médiách a na webovej stránke mestskej časti Bratislava- 
Petržalka.  
 
Začlenenie do  rozpočtu mestskej časti bude realizované na základe skutočného záujmu 
žiadateľov. 
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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 humanizácií a skvalitneniu 
okolia vstupov do mnohých bytových domov. Podobnou aktivitou bolo i podporovanie 
budovania kontajnerových stojísk. 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, okolia domov, vnútroblokov, pochôdznych terás, revitalizácia  zelene, nevyužitých 
priestorov, komunitné/mobilné záhrady, vzdelávací enviro program (s výnimkou budovania 
predzáhradiek a  kontajnerových stojísk realizovaných iným podporným mechanizmom).  

 
 V súlade s VZN o poskytovaní 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, finančná spoluúčasť žiadateľa je minimálne 10 % z hodnoty požadovanej 
grantovej dotácie, 

 
- 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. 
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 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 bytových domoch, správcovia bytových domov v mene vlastníkov bytových a 
nebytových priestorov. 
 
 Posudzujúcou komisiou pri miestnom zastupiteľstve je  Komisia životného prostredia.  
 Na posudzovaní, realizácii i kontrole projektov sa bude podieľať miestny úrad, a to 
predovšetkým oddelenie životného prostredia, oddelenie nakladania s majetkom, finančné 
oddelenie, prípadne oddelenie územného plánu rozvoja a dopravy. 
           
 Kontrola projektov by popri finančnej časti zahŕňala i vecnú časť v podobe priloženia 
fotodokumentácie žiadateľmi a obhliadku  podporených projektov  na mieste realizácie.  
 V prípade realizácie projektov na pozemkoch, ktoré nie sú zverené alebo vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka je žiadateľ povinný predložiť súhlas vlastníka 
pozemku s realizáciou projektu. 
 
Osobitosti pri projektoch umiestnených na mestských pozemkoch, ktoré nie sú  zverené 
do správy mestskej časti: 
V prípade projektu na pozemkoch vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, ktoré nie sú 
zverené do správy mestskej je pred schválením projektu mestskou časťou potrebné vykonať 
na magistráte  postup uvedený v programe "Adopcia zelene", ktorý je opísaný nižšie 
 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene na magistráte vypracovalo program 
„Adopcia zelene“, ktorý umožňuje dobrovoľníkom aktívne sa zapojiť do starostlivosti o 
plochy zelene v meste. Obsahom Programu „Adopcia zelene“ je umožniť vstup žiadateľov na 
plochy verejnej zelene s cieľom skrášliť plochy zelene a následne zabezpečiť ich údržbu bez 
nároku na finančnú odmenu. 

Aké nedostatky vo verejnej zeleni program adopcia zelene eliminuje  

• samovoľné vysádzanie do verejnej zelene, 
• vysádzanie alergénnych a inváznych druhov, 
• narúšanie ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí, 
• vysádzanie drevín v tesnej blízkosti obytných domov a narúšanie hygienických noriem 

v zatienení bytov a pod. 

Kto sa môže zapojiť do adopcia programu 

• aktívni občania mesta 
• neziskové organizácie 
• vzdelávacie inštitúcie 
• právnické osoby 
• podnikateľské subjekty 

1. Alternatíva :  „ Adopcia zelene“ – súkromnými osobami - občanmi, neziskovými 
organizáciami 
2. Alternatíva :  „ Adopcia zelene“ – právnickými osobami a podnikateľskými subjektmi  
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Podmienky na zapojenie sa do programu Adopcia zelene 

• plochy zelene musia byť vo vlastníctve a v správe hlavného mesta SR Bratislavy 
• plochy zelene musia byť verejne prístupné 
• žiadateľ sa musí zaviazať, že sa o plochy zelene bude starať minimálne tri roky  
• žiadateľ zabezpečí starostlivosť o plochy zelene bez nároku na finančnú odmenu  

 
ALTERNATÍVA č. 1  
V rámci tejto alternatívy chceme podporiť aktivity občanov, ktorí bez nárokov na finančnú 
odmenu majú záujem zlepšovať životné prostredie svojho mesta.  
 
Alternatíva č.1  je vhodná pre súkromné osoby, ktoré: 

• chcú legalizovať svoju starostlivosť o zeleň vo vlastníctve mesta, resp. plánujú sa 
starať o zeleň vo vlastníctve mesta v budúcnosti ( napr. prídomová zeleň, malé plochy 
zelene v okolí obytných budov a pod.) 

• chcú využiť možnosť čerpania finančných prostriedkov na starostlivosť o plochy 
zelene z rôznych grantov, pričom je potrebný súhlas alebo spolupráca vlastníka 
pozemku 

V rámci tejto alternatívy je stanovený nasledovný postup: 

1. Žiadateľ vyplní žiadosť, ktorú nájde tu (vyplnenú žiadosť, spolu s prílohami, je 
potrebné zaslať na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Oddelenie 
životného prostredia a mestskej zelene s označením v rohu: Program „Adopcia 
zelene“) 

2. OŽPaMZ prehodnotí žiadosť každého žiadateľa po vecnej stránke.  
3. OŽPaMZ ako odborný a metodický orgán posúdi návrh žiadateľa na funkčné využitie 

plochy, zvolený typ výsadby, umiestnenie výsadby, vhodnosť druhového zloženia 
výsadby, výber mobiliáru a jeho osadenie a pod.   

4. OŽPaMZ uzavrie so žiadateľom „Zmluvu o spolupráci podľa § 51 Občianskeho 
zákonníka“. Obsahom zmluvy bude presná špecifikácia podmienok, ktoré musí 
žiadateľ plniť. 

Alternatíva č. 2 
V rámci tejto alternatívy chceme využiť ponuky právnických osôb a podnikateľských 
subjektov, ktoré majú záujem v rámci svojich kapacít a finančných možností skrášliť mesto, a 
ktoré sa chcú prezentovať aj iným spôsobom ako napr. tzv. „reklamným smogom“. Na území 
hlavného mesta sa nachádzajú plochy, ktoré nie sú efektívne využiteľné na parkové plochy. 
Práve na takýchto plochách je možné vytvoriť zaujímavé sadovnícke diela. 
 
Alternatíva č. 2 je vhodná pre právnické osoby a podnikateľské subjekty a umožňuje 
žiadateľovi vybrať si jednu z uvedených možností: 

• žiadateľ vypracuje  projekt, ktorý OŽPaMZ odborne posúdi a odsúhlasí a žiadateľ 
zrealizuje sadovnícke dielo,  

• projekt vypracuje  OŽPaMZ a žiadateľ zrealizuje sadovnícke dielo, 
• projekt vypracuje OŽPaMZ a žiadateľ hlavnému mestu SR Bratislave poskytne 

finančné prostriedky na realizáciu sadovníckeho diela.  
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V rámci tejto alternatívy je stanovený nasledovný postup: 

1. Žiadateľ vyplní žiadosť, ktorú nájde tu (vyplnenú žiadosť, spolu s prílohami, je 
potrebné zaslať na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Oddelenie 
životného prostredia a mestskej zelene s označením v rohu: Program „Adopcia 
zelene“) sú zverejnené na webovej stránke  http://www.bratislava.sk/program-quot-
adopcia-zelene-quot-formular/d-11043565/p1=11049947 

2. OŽPaMZ prehodnotí žiadosť každého žiadateľa po vecnej stránke.  
3. V prípade, že súčasťou žiadosti bude žiadateľom vypracovaný projekt, OŽPaMZ  ako 

odborný a metodický orgán projekt posúdi a odsúhlasí.  
4. Hlavné mesto SR Bratislava uzavrie so žiadateľom „Zmluvu o spolupráci podľa § 262 

ods. 1  Obchodného zákonníka“. Zmluva bude obsahovať presnú špecifikáciu 
podmienok, ktoré musí žiadateľ plniť a bude obsahovať aj sankcie v prípade jej 
porušenia.  

5. Hlavné mesto SR Bratislava so žiadateľom, ktorý poskytne finančné prostriedky na 
realizáciu projektu uzavrie „Zmluvu o sponzorskom dare podľa § 262 ods. 1 
Obchodného zákonníka“. 

6. V rámci tejto alternatívy bude spoločnosti umožnené umiestniť si tabuľku  s 
informáciou , že zeleň na tejto ploche vysadila a udržiava spoločnosť XY ...  

7. Poznámka:  Na tabuľke, a ani vo vysadenej zeleni, nemôžu byť umiestnené žiadne iné 
prvky, ktoré by mohli prezentovať produkt a služby spoločnosti. Tabuľka bude 
umiestnená počas trvania tejto zmluvy.  
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3. Text výzvy 

 

Výzva 
na podávanie žiadostí o grantovú dotáciu v oblasti životného prostredia  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,  
okolia domov, vnútroblokov, pochôdznych terás, revitalizácia  zelene, nevyužitých priestorov, 
realizovania komunitných/ mobilných záhrad, vzdelávacích enviroprogramov. 

Grant nie je určený na podporu budovania a rozširovania predzáhradiek a kontajnerových 
stojísk, 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, finančná spoluúčasť 
žiadateľa je minimálne 10 % z výšky požadovanej grantovej dotácie.  
 
6.Kritériá výberu a schvaľovania žiadateľov a prílohy k žiadosti: 
Uvedené vo VZN. č. 07/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Petržalka v znení neskorších predpisov  a jeho prílohách pre oblasť životné prostredie 
  
7. Lehota na realizáciu projektu: 
Podporené projekty  budú  realizované do 30.11.2018. 
 
8.Doplňujúce informácie: 
Žiadosť je potrebné podať na formulári zverejnenom na webovej stránke mestskej časti.  
Finančne podporení žiadatelia sú povinní predložiť vyúčtovanie dotácie a správu o realizácii 
projektu vrátane fotodokumentácie do 15.12.2018.  
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4. Stanoviská komisií 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie dňa 15.02.2018 

 
Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Gallo, Jančovičová  
Neprítomní: Puliš, Fiala 

K bodu 5/ Návrh na vyhlásenie grantovej výzvy v oblasti životného prostredia 

Uznesenie: 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál s 
pripomienkami ( finančná spoluúčasť a finančné zabezpečenie )  
 
Hlasovanie:  
Prítomní : 6  
Za : 6 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

Za správnosť: Ing. Lukáček       Cmorej Peter v.r.  
V Bratislave 15.2.2018        predseda komisie  
 
 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov  
dňa 12.02.2018 

 
Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Pavel Šesták, PhD, Branislav 
Krištof, Ing. Ján Karman, Miroslav Lažo, Mgr. Ing. Michal Radosa  
Neprítomní : JUDr. Mgr. Vladimír Gallo – osprav., Milan Molnár – osprav., Ing. Ján Hrčka- 
osprav., JUDr. Henrich Haščák – osprav. 

K bodu 6/ Návrh na vyhlásenie grantovej výzvy v oblasti životného prostredia 

Uznesenie:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie:  
Prítomní : 7  
Za : 6  
Proti: 1  
Zdržal sa: 0  
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

Za správnosť: A. Broszová      Mgr. Ivan Uhlár v. r.  
Bratislava 12. 02. 2018        predseda komisie 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku 
konaného dňa 15. 2. 2018 

 
Prítomní: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Alica Hájková, Mgr. Ľuboš Homola, 
PhDr. Ľudmila Farkašovská, Michal Baranovič, Ing. Miloš Šaling, RNDr. Gabriel Gaži 
M.P.A.  
Neprítomní: Mgr. Daniela Lengyelová PhD., Mgr. Ľubica Turčanová, Ing. Matej Malaga, 
Mgr. Kateřina Chajdiaková 

Uznesenie k bodu č. 6  
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka  
s c h v á l i ť  
Grantovú výzvu v oblasti životného prostredia, predovšetkým za účelom finančnej podpory 
revitalizácie, obnovy, skvalitnenia verejného priestoru a rezidencializácie okolia domov 
vnútroblokov, pochôdznych terás, revitalizácia zelene, nevyužitých priestorov, realizovania 
komunitných / mobilných záhrad, vzdelávacích enviro programov za podmienok:  
Lehota na predkladanie žiadostí do 30.04.2018  
Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov na grantovú výzvu v sume 30.000 EUR  
Grantová dotácia minimálne vo výške 2001 EUR a maximálne vo výške 4000 EUR,  
Kritéria 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.  
Pripomienky prijaté autoremedúrou, ktoré budú zapracované do materiálu na MZ:  
Komisia životného prostredia požaduje od predkladateľa materiálu „Návrh na vyhlásenie 
grantovej výzvy v oblasti životného prostredia, aby vypracoval dôvodovú správu, ktorá bude 
obsahovať nasledujúce pripomienky a doplní do dôvodovej správy: 

- Kto bude realizovať a zastrešovať projekty / personálne / ktoré oddelenie MČ a pod.  
- Kto z úradu MČ bude kontrolovať realizáciu projektov  
- Komu z úradu MČ sa budú hotové projekty odovzdávať  
- Kto z úradu MČ ich bude vyplácať a z ktorej časti rozpočtu sa budú financovať  
- Kto z úradu MČ bude projekty zverejňovať a v akom rozsahu budú na stránke zverejnené  
Taktiež požaduje, aby v materiály boli vylúčené z dotácií realizácie predzáhradiek a dotácie 
na kontajnerové stanovištia, pretože majú už vytvorenú inú dotačnú schému,  
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7  
Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Záver: Uznesenie bolo prijaté 

Za správnosť: Ing. Lenka Špodová     Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá  
Zapísala dňa: 16. 2. 2018       predsedníčka KŽP 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností dňa 14.02.2018 

Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan Vetrák, Jana 
Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský  
Tajomník:  
Mgr. Jana Jecková 

K bodu 7 Návrh na vyhlásenie grantovej výzvy v oblasti životného prostredia 

Uznesenie k bodu 7  
 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
po zapracovaní uvedených pripomienok  
schváliť  
Grantovú výzvu v oblasti životného prostredia. 

Pripomienky: 

- grantová schéma sa nebude týkať rekonštrukcie predzáhradok a výstavby a úpravy 
kontajnerových stanovíšť  
- treba dopracovať v dôvodovej správe všetky podmienky a povinné prílohy pre žiadateľa, 
aby nemuseli budúci žiadatelia hľadať v VZN o dotáciách  
- prvý rok riešiť menšou sumou, vyčlenenou na predmetnú grantovú schému  
- k žiadostiam pri rozdeľovaní finančných prostriedkov sa bude vyjadrovať aj komisia 
investičných činností  
- definovať výšku spoluúčasti napr. 10% 5  
- konkretizovať na čo presne je možné žiadať o grant - tzv. oprávnené a neoprávnené 
výdavky.  
Členov komisie tak isto zaujímalo, ako sa vyčlenia finančné prostriedky poprípade odkiaľ 
pôjdu finančné prostriedky na predmetnú grantovú schému. 
 
Hlasovanie:  
Za: 7 RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan Vetrák, , Ing. 

Jozef Vydra, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan Uhlár  
Proti: 0  
Zdržal sa: 1 - Jana Hrehorová  
 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
Za správnosť: Mgr. Jecková, tajomníčka    RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
Zapísala dňa: 15.02.2018       predseda 
 
 


