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Dôvodovú správu



MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA–KARLOVA  VES

schvaľuje

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom
LIFE+ DELIVER (Developing  resilient,  low-carbon  and more  livable  residential  area) do
Programu  LIFE  +, ktorý  je  finančným  nástrojom  Európskej  komisie vychádzajúci  z
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  614/2007 z 23.  mája 2007 o finančnom
nástroji pre životné prostredie

2. spoluúčasť na financovaní projektu LIFE+ DELIVER Mestskou časťou Bratislava-Karlova
Ves  maximálne  vo  výške  do  82.000  EUR,  a  to  v prípade  schválenia  žiadosti  
o  nenávratný  finančný  príspevok  LIFE+ DELIVER  aj Ministerstvom životného  prostredia
Slovenskej republiky, ktoré zabezpečuje dofinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu
SR

3. zabezpečenie  realizácie  projektu  Mestskou  časťou  Bratislava-Karlova  Ves  v  súlade  
s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku

Dôvodová správa

Program  LIFE+  je  finančný  mechanizmus  Európskej  komisie  prospievajúci  k  vykonávaniu,
aktualizácii  a  tvorbe  environmentálnej  politiky  a  právnych  predpisov  Spoločenstva  v  oblasti
životného  prostredia,  predovšetkým  cieľov  6.  akčného  environmentálneho  programu  a  z  neho
vyplývajúcich tematických stratégií a projektov s európskou pridanou hodnotou. LIFE+ podporuje
len inovačné, demonštračné projekty alebo projekty uplatnenia tzv.“best practices”, čiže príkladov
dobrej  praxe.  Venuje  sa  prírode,  biodiverzite,  životnému  prostrediu,  environmentálnej  politike,
informovaniu a komunikácii.

Financovanie projektov LIFE+

1. 60% nákladov na realizáciu projektu hradí Európska komisia
2. 35% nákladov  na  realizáciu  projektu  poskytne  formou  nenávratného  finančného  príspevku  

SR zo štátneho rozpočtu (na základe osobitnej žiadosti po schválení projektu Európskou komisiou) 
3. 5% nákladov na realizáciu projektu spolufinancuje MČ Bratislava-Karlova Ves z vlastných zdrojov
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa rozhodla pripraviť  do tejto  schémy komplexný projekt
s názvom  „Rozvoj odolných, nízkouhlíkových a pre život príjemnejších obytných sídlisk“  (v
angličtine  „Developing  resilient,  low-carbon  and  more  livable  residential  area,  skratka DELI-
VER),  ktorý  chce  predložiť  na  financovanie  v rámci  výzvy  LIFE+  s termínom  predloženia
07/09/2017.  Dĺžka  trvania  projektu  je  naplánovaná  na  5  rokov,  od  06/2018/  
do 06/2023. Do projektu sú zapojení štyria asociovaní partneri, predkladateľom a hlavným koordi-
nátorom projektu je mestská časť Bratislava-Karlova Ves.
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Partnermi projektu sú:

1. KRI – Karpatský rozvojový inštitút, expertná inštitúcia na oblasť zmeny klímy 
http://www.kri.sk/o-nas/   

2. CI2, o.p.s. - nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie, publikačnú činnosť 
a vedu a výskum, http://ci2.co.cz/cs/ci2-ops 

3. IEPD – Inštitút energeticky pasívneho domu, združenie FO a PO s cieľom podporovať uplatnenie princí-
pov pasívnych domov a udržateľnej architektúry. http://iepd.sk/institut/o-nas/ 

4. BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie, http://www.broz.sk/organizacia 

Hlavnými cieľmi projektu, ktorý vypracovala do schémy LIFE+ Mestská časť Bratislava-
Karlova Ves sú:

1. Zvýšenie energetickej efektivity vybraných verejných budov v správe MČ Bratislava-Karlova
Ves (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova)

2. Zníženie množstva uhlíkovej stopy produkovanej v podmienkach MČ Bratislava-Karlova Ves,
čo povedie k zlepšeniu kvality života a zdravia a celkovému skvalitneniu životných podmienok
v tejto mestskej časti

3. Vypracovanie konkrétneho akčného plánu na zmiernenie dopadov klímy spolu s opatreniami
a časovým harmonogramom ich realizácie. 

4. Zvýšenie  verejného  povedomia  o problematike  klimatických  zmien  zapájaním verejnosti  do
komunitných  aktivít  realizovaných  v moderných  modelovo  zrekonštruovaných  verejných
objektoch (komunitné centrum pri ZŠ A. Dubčeka s demonštratívnym použitím inovatívnych
riešení ako sú napr. zelené strachy, zadržiavacie jazierka na dažďovú vodu pod).

1. Zvýšenie  energetickej  efektivity  vybraných  verejných  budov  v správe  MČ  Bratislava-
Karlova Ves (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova).

Budovy (vykurované aj chladené) majú vplyv na dlhodobú spotrebu energie. Podiel budov na
celkovej  spotrebe energie je približne 40 %. Vzhľadom na dlhý cyklus obnovy existujúcich
budov by sme preto mali nové, ale aj existujúce budovy, na ktorých sa vykonáva významná
obnova  rekonštruovať spôsobom,  aby spĺňali požiadavky na energetickú hospodárnosť
prispôsobenú miestnym klimatickým podmienkam. Návrhy nákladovo efektívnych opatrení
na zlepšenie energetickej efektívnosti budov súvisia s hĺbkovou obnovou budov. Pri hĺbkovej
obnove budov je potrebné okrem stavebných konštrukcií fondu budov a ich významnej obnovy
(zlepšenia tepelnej ochrany stavebných konštrukcií klasickým zateplením) venovať pozornosť aj
významnej  obnove  technických  systémov  budov  a ich  okolia.  Týka  sa  to  vykurovacieho
systému, systému prípravy teplej vody, ale aj vetrania, chladenia a osvetlenia verejných budov.
Aby mestská časť významne zredukovala súčasné náklady na prevádzku budov, ktoré má v
správe  (ÚK,  TÚV,  elektrika,  plyn),  ich  údržbu  a náklady  na   parciálne   opravy,  je  nutné
pristúpiť  k vypracovaniu  stratégie  komplexnej  obnovy  jednotlivých  objektov.  Komplexná
obnova  budovy by mala  okrem klasického  zateplenia  a výmeny  výplní  stavebných  otvorov
obsahovať aj využívanie alternatívnych zdrojov energie, regulované vetranie, solárnu energiu,
využívanie dažďovej vody a ďalšie inovatívne riešenia. 
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MČ  nechala  spracovať  za  týmto  účelom  architektonickú  štúdiu  komplexnej  obnovy  
ZŠ A. Dubčeka,  z ktorej  je  zrejmé,  že dlhodobá návratnosť takého investičného projektu je
odhadom 10 rokov v závislosti od použitých technológií. Cieľom je dosiahnuť pri rekonštrukcii
verejnej budovy štandard budov s takmer nulovou spotrebou energie (A0), čo je hodnotenie
o dve  kategórie  lepšie  než  dnešná  požiadavka  stanovená  legislatívou  a ktorá  zodpovedá
požiadavkám na novostavby po roku 2018. Kategória A0 zodpovedajúca štandardom pasívneho
domu, využíva obnoviteľné zdroje energie, predpokladá podstatné zlepšenie kvality vnútorného
prostredia  pre  žiakov  vďaka  rekuperačnému  systému,  zahŕňa modelový  prístup  v nakladaní
so zrážkovou vodou (zachytávanie a jej sekundárne využitie), využíva ako riešenia vegetačné
strechy  a steny,  zahŕňa  opatrenia  na  podporu  biodiverzity  na  budove  aj  v rámci  jej  areálu
(útočištné biotopy pre živočíchy a pod.).

Financovanie takejto obnovy je možné okrem vlastných zdrojov, prípadne formou úveru,  aj
z rôznych  iných  zdrojov  -  finančných  mechanizmov  (napr.  cez  Operačný  program  kvalita
životného prostredia, prioritná os 2, EEA finančnú schému (tzv. nórsky finančný mechanizmus
a i.)). Predpokladané celkové náklady takejto komplexnej obnovy na budovu ZŠ A. Dubčeka sú
podľa technických riešení obsiahnutých v pripravovanej štúdii odhadom 2,6 mil. EUR. Z toho
môže Mestská časť Bratislava-Karlova Ves získať v podobe nenávratného finančného príspevku
z programu LIFE+ až 600.000,00 EUR. Druhým objektom, ktorý by mal byť v rámci projektu
rekonštruovaný s ohľadom na opatrenia potrebné na zmiernenie dopadov zmeny klímy je MŠ
Kolískova.  Predpokladané  náklady  na  obnovu  MŠ  Kolískova  sú  podľa  skôr  vypracovanej
realizačnej  projektovej  dokumentácie,  ktorá  bola  pripravená  kvôli  plánovanej  rekonštrukcii
tohto  objektu,   280.000,00  EUR.  Z programu  LIFE+  teraz  môže  Mestská  časť  Bratislava-
Karlova Ves získať na túto rekonštrukciu cca 150,000 EUR v rámci  podpory prototypových
riešení a cca 37.000 EUR na odpisoch ostatného hmotného majetku.

2. Zníženie  množstva uhlíkovej  stopy produkovanej  podmienkach MČ Bratislava-Karlova
Ves,  čo povedie k zlepšeniu kvality života a zdravia a celkovému skvalitneniu životných
podmienok v tejto mestskej časti

V rámci  projektu  bude vypracovaný  nový online  nástroj  na  monitoring  a evaluáciu  merania
uhlíkovej  stopy aplikovateľný  aj  v iných mestách,  rsp. podobných rezidenčných štvrtiach  na
Slovensku alebo aj v Čechách.

3. Vypracovanie  konkrétneho  akčného  plánu  na  zmiernenie  dopadov  klímy  spolu  s opa-
treniami a časovým harmonogramom ich realizácie. 

Jednou z aktivít  projektu  je  aj  vypracovanie  akčného plánu,  ktorý  mestskej  časti  napomôže
pripraviť sa na nasledujúce zmeny klímy (vlny extrémnych, horúčav, sucho, prívalové zrážky)
a jej  negatívne  dopady  na  rezidenčné  štvrte  akými  je  aj  Karlova  Ves.  Spolu  s ostatnými
partnermi  projektu  budeme  hľadať  vhodné  adaptačné  opatrenia  pre  verejné  budovy, obytné
domy,  verejné  priestranstvá,  ktoré  povedú  k zlepšeniu  kvality  života  a zdravia  a celkovému
skvalitneniu životných podmienok v tejto mestskej časti

4. Zvýšenie klimatickej odolnosti rezidenčných panelových štvrtí v Mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves  rozširovaním  verejného  povedomia  o tejto  problematike,  zapájaním
verejnosti  do  komunitných  aktivít  realizovaných  v modelovo  zrekonštruovaných
verejných objektoch

4



Aktuálny vývoj klimatických podmienok v Bratislave čoraz viac odôvodňuje nutnosť prípravy
samospráv na prichádzajúce nepriaznivé zmeny klímy. Rezidenčné sídliskové štvrte, aké máme
aj  v Karlovej  Vsi  sa  ukazujú  ako   mimoriadne  zraniteľné.  Chýbajú  vedomosti,  praktické
skúsenosti  a nástroje  ako  zvýšiť  klimatickú  odolnosť  a zvýšiť  energetickú  efektivitu  nielen
panelových  budov  (obytných  ako  aj  verejných)  ale  aj ich  okolia,  vnútroblokov  a verejných
priestranstiev.  Chýbajú  tiež  praktické  skúsenosti  pri  prepojení  problematiky  ochrany
biodiverzity a zmeny klímy (prispôsobenie režimu kosenia, ochrana lokálnych druhov a pod.).
Nemenej  dôležitým  pri  zmierňovaní  dopadov  klímy  na  rezidenčné  panelové  štvrte  je  tiež
využívanie zrážkovej vody z budov, resp. aplikácia iných prvkov udržateľného hospodárenia so
zrážkovou vodou. 

Uznesením miestneho  zastupiteľstva  č.  248-267/2016  zo  dňa  13.12.2016,  bol  schválený  platný
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky
2016-2023.  Dokument  pomenoval  najväčšie  problémy  a výzvy  v  mestskej  časti  v  oblasti
vzdelávania,  kultúry,  športu,  sociálnych  služieb,  dopravy,  verejných  priestorov,  komunitného
rozvoja,  účasti  občanov  na  verejnom  živote  a  v  oblasti  miestnej  samosprávy.  Projekt  LIFE+
DELIVERY, ktorý  sa  bude uchádzať  o podporu  v rámci  finančného  mechanizmu   LIFE+ plne
prispieva k naplneniu špecifického cieľa 9.3: Pripravenosť mestskej časti na negatívne dopady
zmeny klímy, kde by sa v aktivite 9.3.1 mala realizovať  pre potreby mestskej časti príprava
strategického  dokumentu  na  zmierňovanie  a  prispôsobenie  sa  dopadom  klímy (v projekte
LIFE+ DELIVER Akčný plán na zmiernenie dopadov zmeny klímy).

Celkový rozpočet projektu LIFE+ DELIVERY
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Rozpočtová kategória
EUR/5
rokov

F1-  Priame personálne náklady (cca 3 plné úväzky) 359 196,25
F2 - Cestovné náklady 
       (pracovné stretnutia projekt. tímu, účasť na konferenciách) 12 588,00
F3 - Náklady na externé služby 
       (príprava projekt. dokumentácií, inžiniering, autor. dozor, experti) 289 272,00

F4a - Infraštruktúrne náklady - len výška odpisov
         (časť nákladov na obnovu MŠ  Kolískova a verejné priestranstvo)

62 500,00
F4b - Vybavenie 
         (technické vybavenie - PC) 500,00
F4c - Náklady na prototypové riešenia 
        (časť nákladov na obnovu MŠ Kolískova a ZŠ A. Dubčeka) 750 000,00
F6 - Propagačné materiály a vybavenie edukačného komunitného centra 
        pri ZŠ A. Dubčeka) 19 010,00

F7 - Iné náklady (tlačové materiály, brožúry, e-materiály, konferenčné náklady)
37 910,00

Náklady spolu bez administratívnych nákladov 1 530 976,25

F8-administratívne náklady 107 168,34

Náklady spolu 1 638 144,59

FC-MČ KV spolufinancovanie (5%) 81 907,23

EU-fin. príspevok (60%) 982 886,75

MŽP spolufinancovanie (35%) 573 350,61

Podpora  realizácie  obnovy  budov  sa  týka  len  prípadov,  kde  je  preukázateľná  inovatívnosť a kde  je  realizácia
ohodnotená  ako  prototyp  aplikovateľný  v     ďalších  prípadoch. V ostatných  prípadoch  bude  poskytnuté  len
spolufinancovanie vo výške ročných odpisov z investovanej sumy.

V Bratislave, 28.08.2017
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