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1. Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka   

 

                                                        schvaľuje   

 

poskytnutie grantových dotácií  v oblasti životného prostredia v celkovej výške 29.150,04 

EUR na základe odporúčania Komisie životného prostredia  nasledovne: 

 

1. BDP – družstvo pre Vlastníkov bytov a nebytových priestorov NP BD Gercenova 

9,11,13 na projekt „Revitalizácia zelene závlahovým systémom, dosiatim trávy 

a dosadením vhodnej nízkej zelene pri BD“ v sume 3.600,- EUR, 

 

2. Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o pre  vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytových domoch Rusovská cesta 5,7,9 Bratislava na projekt 

„Revitalizácia záhonov pri BD na Rusovskej ceste 5,7,9 v Bratislave-Petržalke“ 

v sume 2.565,-EUR, 
 

3. Občianske združenie Zeler na projekt „Účko – komunitný a oddychový priestor“ 

v sume 3.500,-EUR, 
 

4. Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4, OZ na projekt „Ekoučebňa v exteriéri“ 

v sume 3.738,- EUR, 
 

5. Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35, OZ na projekt „Revitalizácia areálu 

MŠ Ševčenkova 35, Bratislava - ihrisko a pieskoviská“ v sume 4.000,- EUR, 

 

6. HB FOND, s.r.o. pre vlastníkov bytov a NPBD Zadunajská cesta 6/A Bratislava na 

projekt „Komunitná záhradka a trávnik s kvetinovým záhonom a popínavým porastom 

plota na Zadunajskej ceste 6/A“ v sume 3.947,04 EUR, 

 

7. MÁNES – spoločenstvo vlastníkov, Mánesovo námestie 1-2, Bratislava na projekt 

osadenia kvetináčov a mobiliáru na terase Mánesovo námestie 1-2, Bratislava“ v sume 

3.800,-EUR, 
 

8. Občianske združenie Petržalské ihriská na projekt „Lúka Žehrianska – športovo-

rekreačno-edukačné miesto“ v sume 4.000,- EUR. 
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2. Dôvodová správa 

 

     

V zmysle grantovej výzvy schválenej miestnym zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 27.februára 

2018 boli žiadatelia oprávnení  do 30.04.2018 podávať žiadosti o grantovú dotáciu v oblasti 

životného prostredia. Podávanie a posudzovanie žiadostí sa spravuje  podľa podmienok výzvy 

schválených miestnym zastupiteľstvom  a VZN č. 7/2015 o poskytovaní účelových 

finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

Podľa § 6, ods. 1 „o poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky 

rozhoduje: 

 

 do 2 000,- € vrátane - starosta mestskej časti, 

 nad 2 000,- € - miestne zastupiteľstvo mestskej časti. 

 

Podľa § 6, ods. 8 tohto VZN „o poskytnutí dotácie a grantovej dotácie  nad 2 000,- € 

rozhodne miestne zastupiteľstvo.  

 

 

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 436 zo dňa 27.02.2018 bola schválená Grantová 

výzvy 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 enviro programov za podmienok: 

 

Výška grantovej dotácia  je minimálne  2001  EUR a maximálne  4000 EUR, finančná 

spoluúčasť žiadateľa je minimálne 10 % z výšky  požadovanej grantovej dotácie.  

 

Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov na grantovú výzvu je v sume do 30.000 

EUR. 

 

Lehota na predkladanie žiadostí bola stanovená do 30.04.2018. 

 

Doručených bolo 9 žiadostí od  9 žiadateľov v celkovej sume 31.551,04 EUR. V priebehu 

posudzovania žiadostí sa jeden so žiadateľov, Občianske združenie Presadíme, vzdal sa účasti 

z dôvodu, že nebolo z jeho strany možné doplniť projekt v zmysle požiadaviek miestneho 

úradu a komisie životného prostredia.   

 

K žiadostiam sa súhlasne vyjadrilo oddelenie životného prostredia a oddelenie nakladanie 

s majetkom. 

 

K posudzovaniu žiadostí bola vecne príslušná Komisia životného prostredia, ktorá pri 

hodnotení použila hodnotiace tabuľky. Komisia odporučila schválenie grantu všetkým 

žiadateľom s tým, že v prípade žiadateľa OZ Presadíme schválenie podmienila   doplnením 

žiadosti o dotáciu o súhlas riaditeľa OA Imricha Karvaša, Hrobákova 11 s výsadbou stromov 

v školskom areáli. Návrh uznesenia je v súlade s odporúčaním komisie.   

 

  



4 

 

3. Zoznam žiadostí 

 

3.1. BDP – družstvo pre vlastníkov bytov a NP BD Gercenova 9,11,13 Bratislava 

Sídlo: Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5 

Projekt: Revitalizácia zelene závlahovým systémom, dosiatím trávy a dosadením vhodnej 

nízkej zelene 

Cieľom projektu je zabezpečenie trvalej revitalizácie a skrášlenia zelene v bezprostrednej 

blízkosti Petržalského korza, čím sa dosiahne zvýšenie spoločenskej a estetickej hodnoty 

životného prostredia 

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 4 000,- € 

Spoluúčasť: 400,- € 

Celkové náklady: 4 000,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 

 S ohľadom na výšku projektu je možné poskytnúť grantovú dotáciu najviac vo výške 3.600,-

EUR 

 

Oddelenie životného prostredia dotáciu odporúča. 

 

3.2. Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o pre vlastníkov bytov a NP v BD 

Rusovská cesta 5,7,9 Bratislava 

Sídlo: Rusovská cesta 36, 851 01, Bratislava 

Projekt: Revitalizácia záhonov pri bytovom dome na Rusovskej ceste 5,7,9 v Bratislave- 

Petržalke 

Cieľom projektu je revitalizácia a úprava zelene pri bytovom dome Rusovská cesta  5,7,9, 

Bratislava zo strany ulice Lenardova 

Termín: apríl - máj 

Požadovaná suma: 2 565,- € 

Spoluúčasť: 285,- € 

Celkové náklady: 2 850,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie životného prostredia dotáciu odporúča. 

 

3.3. Občianske združenie Zeler 

Sídlo: M. Curie Sklodowskej 23, 851 04, Bratislava 

Projekt: Účko – komunitný a oddychový priestor 

Cieľom projektu je oživiť starší, zanedbaný priestor v tzv. „účku“ v okolí bytoviek so 

vstupmi M. Curie Sklodowskej 13 až 29 v Ovsišti. 

Termín: júl - september 

Požadovaná suma: 3 500,- € 

Spoluúčasť: 900,- € 

Celkové náklady: 4 400,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie životného prostredia dotáciu odporúča. 
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3.4. Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4, OZ  

Sídlo: Pankúchova 2597/4, 851 04, Bratislava 

Projekt: Ekoučebňa v exteriéri 

Cieľom projektu je umiestnenie zastrešeného altánku, ktorý budú žiaci ZŠ využívať pri 

priaznivom počasí ako priestor na vyučovacie hodiny cudzích jazykov, prírodovedy, 

vlastivedy a hudobnej výchovy. Ďalej revitalizácia veľkých kvetináčov výsadbou nových 

rastlín a drevín a umiestnenie dvoch lavičiek pred hlavný vchod ZŠ. 

Termín: október - november 

Požadovaná suma: 3 738,- € 

Spoluúčasť: 560,- € 

Celkové náklady: 4 298,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie životného prostredia dotáciu odporúča. 

 

3.5. Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35, OZ  
Sídlo: Ševčenkova 35, 851 01, Bratislava 

Projekt: Revitalizácia areálu MŠ Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava – ihrisko a pieskoviská 

Cieľom projektu je využitie areálu škôlky k hravým aktivitám detí počas ich pobytu vonku, 

na ktorom sa budú odohrávať činnosti, ktoré sú nesmierne pre deti zaujímavé. Taktiež 

nevyhnutná výmena niektorých hracích prvkov. 

Termín: august  

Požadovaná suma: 4 000,- € 

Spoluúčasť: min. 400,- € 

Celkové náklady: 5 640,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie životného prostredia dotáciu odporúča. 

 

3.6. HB FOND s.r.o. pre vlastníkov bytov a NPBD Zadunajská cesta 6/A Bratislava 

Sídlo: Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava 

Projekt: Komunitná záhrada a trávnik s kvetinovým záhonom a popínavým porastom plota 

na Zadunajskej ceste 6/A 

Cieľom projektu je zveľadenie priľahlých plôch v okolí Bytového domu na Zadunajskej ceste 

6A, ktorý bude rozdelený do 2 zón: Trávnik s kvetinovým záhonom a popínavým porastom 

plota a Komunitná záhrada so sedením, hojdačkou a vyvýšeným bylinkovým záhonom. 

Termín: máj – november  

Požadovaná suma: 3 947,04-€ 

Spoluúčasť: 1018,20 € 

Celkové náklady: 4 965,24 € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie životného prostredia dotáciu odporúča. 
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3.7. MÁNES – spoločenstvo vlastníkov, Mánesovo námestie 1-2, Bratislava 

Sídlo: Mánesovo námestie 2, 851 01, Bratislava 

Projekt: Revitalizácia terasy Mánesovho námestia jej aktívnymi obyvateľmi  

Cieľom projektu je skrášlenie pochôdznej terasy na Mánesovom námestí 1 a 2. Projekt 

podporuje občiansku angažovanosť v tvorbe a rozvoji verejného priestoru, aplikáciu mobilnej 

zelene, zvýšenie užívateľského komfortu a počtu jeho užívateľov ako aj aktiváciu obyvateľov 

pri jeho zveľaďovaní a údržbe.  

Termín: máj - november 

Požadovaná suma: 3 800,- € 

Spoluúčasť:  760 € 

Celkové náklady: 11 800,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie životného prostredia dotáciu odporúča. 

 

3.8. Občianske združenie Presadíme   

Sídlo: Mamateyova 9, 851 04, Bratislava 

Projekt: Marsilius – zastávka č. 4, výsadba zelene a edukačného a estetického prvku (knižná 

a vtáčia búdka – hmyzí hotel) 

Cieľom projektu je osadenie knižnej a vtáčej búdky, ktoré budú súčasne i hotelom pre hmyz, 

výsadba vzrastlých stromov a doplnková výsadba. 

Termín: september - november 

Požadovaná suma: 2 001,- € 

Celkové náklady: 2 201,-  € 

 

 Žiadateľ na žiadosti netrvá a vzdal sa účasti. 

 

Oddelenie životného prostredia dotáciu odporúča v prípade splnenie podmienok . 

 

3.9. Občianske združenie Petržalské ihriská 

Sídlo: Jasovský 43, 851 07, Bratislava 

Projekt: Lúka Žehrianska – športovo-rekreačno-edukačné miesto  

Cieľom projektu je vytvorenie komunitnej záhradky a komunitného priestoru na športovanie, 

oddych a edukáciu 

Termín: máj - október 

Požadovaná suma: 4 000,- € 

Spoluúčasť:  700 € 

Celkové náklady: 4 700,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie životného prostredia dotáciu odporúča. 
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4. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia komisie životného prostredia MZ mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

 

 

V tomto bode komisia jednotlivo prerokovala a ohodnotila 9 žiadostí o dotácie z oblasti 

životného prostredia. Komisia životného prostredia vyzýva OZ Presadíme k doplneniu 

žiadosti o dotáciu o súhlas riaditeľa OA Imricha Karvaša, Hrobákova 11 o umiestnenie 

plánovanej výsadby uvedenej v projekte, nakoľko komisia životného prostredia zmenila 

miesto umiestnenia plánovanej výsadby. 

 

 

K tomuto bodu programu prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie:  

 

Uznesenie k bodu č. 4 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka v prípade, že suma všetkých 

projektov bude presahovať sumu 30 000 Eur znížiť každému projektu sumu o 200 Eur, tak, 

aby sa neznížila suma minimálnej dotácie žiadnemu projektu.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    7 

Za:              7 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 
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Prítomní členovia komisie životného prostredia a verejného poriadku pridelili jednotlivým žiadostiam nasledujúce body: 

 

 

Bodové  hodnotenie žiadostí 

Člen komisie 

Vlastníci a vlastníčky 
bytov a NP BD na 
Gercenovej ulici  

9,11,13                                        
v Bratislave-

Petržalke zastúpení 
správcom Bytové 

družstvo Petržalka- 
BDP-družstvo, 

Budatínska 1,   851 
05  Bratislava 

Vlastníci bytov a NP v 
BD Rusovská cesta 
5,7,9 v Bratislave-

Petržalke v 
zastúpení: 

Bratislavská 
správcovská 

spoločnosť, s.r.o, 

OZ Zeler 
Rodičovské 

združenie pri ZŠ 
Pankúchova 4, OZ 

Občianske združenie 
Petržalské ihriská 

Vlastníci  bytov a NP 
BD na Zadunajskej 

ceste 6/A v zastúpení  
HB FOND s.r.o. 

OZ Presadíme (PO) 
Rodičovské 

združenie pri MŠ 
Ševčenkova 35, OZ 

MÁNES - 
spoločenstvo 

vlastníkov, 
Mánesovo námestie 

1-2 

1 16 14 17 15 18 17 11 18 18 

2 8 10 10 11 11 10 0 11 11 

3 14 12 11 16 16 12 0 17 14 

4 

 

9 11 9 8 8 10 7 10 12 

5 14 12 11 16 18 12 6 17 14 

6 8 10 6 17 6 3 11 17 5 

7 8 7 10 9 9 8 10 11 9 

8 12 12 8 12 12 11 6 11 16 

9 9 12 7 16 

 
14 8 7 14 9 

Spolu 

 
98 100 89 120 112 91 58 126 108 


