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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA–KARLOVA  VES 
 
 

 
schvaľuje 

 
 
 
1. predloženie žiadosti o poskytnutie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40, prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami Operačného 
programu Kvalita životného prostredia. Plánované sú nasledovné opatrenia: 
- vybudovanie extenzívnej vegetačnej strechy vrátane regulovaného prístupu na budove 

prístavby sídla Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (Pernecká 
ulica), 

- vytvorenie vegetačnej steny (na existujúcom múre) a prvku na zadržanie a postupnú 
infiltráciu zrážkovej vody (vsakovací prielah) v MČ Bratislava-Karlova Ves 
(Veternicova ulica), 

- výmena nepriepustného povrchu pochôdznych plôch a chodníkov v areáli Materskej 
školy Borská na retenčné pochôdzne plochy a chodníky v MČ Bratislava-Karlova Ves 

 
2. spoluúčasť na financovaní projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia 

so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“, ktorá bude pre  Mestskú časť 
Bratislava-Karlova Ves vo výške  5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
Predbežná suma celkových výdavkov  je 210 160,37 EUR, spolufinancovanie bude tvoriť 
čiastku: 10 526 EUR. Suma na spolufinancovanie bude hradená z rozpočtovej položky 2.7 
Projekty mestskej časti v podprograme vyčlenenom na spolufinancovanie projektov v  
rozpočte Mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2019 a  z rozpočtovej položky 2.1. 
Správa obce – mzdy, platy a ostatné vyrovnania v rozpočte Mestskej časti Bratislava 
Karlova Ves 2019. 

 
3. zabezpečenie realizácie tohoto projektu Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves v 

súlade s podmienkami poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov. 
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Dôvodová správa 
  
Výzva č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40 Operačného programu Kvalita životného prostredia,  
prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu 
pred povodňami bola vyhlásená  20. 04. 2018, termín uzavretia piateho hodnotiaceho kola je 
31. 03. 2019. 
 
Predmetom podpory sú v rámci napĺňania Špecifického cieľa 2.1.1. Zníženie rizika povodní a 
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom 
zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr. : 

 budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. 
dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade, 

 budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže 
(podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie 
vodných prvkov, na polievanie zelene, budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích 
prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop, 

 realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech, 
 realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy 

budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj 
"samopnúce"), 

 náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za 
polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice, 

 výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou 
podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území, 

 podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými 
opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy. 

 
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je stanovená vo 
výške 25 000 EUR. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie nesmie 
prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj 
viacero opatrení. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt sa stanovuje 
vo výške 600 000 EUR. Výška spolufinancovania pre subjekty územnej samosprávy je 5%. 
 
Obec môže v rámci projektu realizovať viacero opatrení, MČ Bratislava-Karlova Ves bude v 
rámci projektu realizovať tri opatrenia:  

- vybudovanie extenzívnej vegetačnej strechy vrátane regulovaného prístupu na budove 
prístavby sídla Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (Pernecká 
ulica), 

- vytvorenie vegetačnej steny (na existujúcom múre) a prvku na zadržanie a postupnú 
infiltráciu zrážkovej vody (vsakovací prielah) v MČ Bratislava-Karlova Ves 
(Veternicova ulica), 

- výmena nepriepustného povrchu pochôdznych plôch a chodníkov v areáli Materskej 
školy Borská na retenčné pochôdzne plochy a chodníky v MČ Bratislava-Karlova Ves. 

 
V rámci iniciatív mestskej časti s cieľom zvyšovania odolnosti najmä obytných zón na 
negatívne dôsledky klimatickej zmeny pripravuje miestny úrad množstvo aktivít.  
 
Dlhodobým zámerom mestskej časti je skultúrniť prístavbu budovy Miestneho úradu MČ 
Bratislava-Karlova Ves vybudovaním zelenej strechy a realizáciou opatrení na podporu 
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biodiverzity. Iniciatíva bola avizovaná už v roku 2017 a zámer  podporila komisia pre životné 
prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok MiZ Karlova Ves na svojom zasadnutí  dňa 
16.10.2017. V júni 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie 
extenzívnej vegetačnej strechy na budove prístavby MiÚ a zároveň na vytvorenie vegetačnej 
steny (na existujúcom múre, Veternicova ulica) a prvku na zadržanie a postupnú infiltráciu 
zrážkovej vody (vsakovací prielah) v MČ Bratislava-Karlova Ves. Vypracovanie projektovej 
dokumentácie bolo riadne vysúťažené a jeho financovanie bolo zabezpečené v rámci projektu 
PERFECT. Iniciatíva vo forme predloženia žiadosti o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 
a spoluúčasť na projekte „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou 
v MČ Bratislava Karlova Ves“ bola predložená na zasadnutie MiZ 26.06.2018 a schválená 
uznesením č. 421/2018. Dňa 31.07.2018 bola žiadosť o NFP podaná na Ministerstvo 
životného prostredia SR, ktoré dňa 05.12.2018 oznámilo zastavenie konania o žiadosti o NFP, 
nakoľko Okresný úrad Bratislava Odbor starostlivosti o ŽP v zákone stanovenej lehote 
neposlal žiadané vyjadrenie (k potrebe posúdenia navrhovaných aktivít poľa Zákona 
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), ako povinnú prílohu k žiadosti 
o NFP. 
Na základe vzniknutej potreby o podanie novej žiadosti o NFP bol projektový návrh doplnený 
ešte o ďalšie vodozádržné opatrenie v areáli MŠ Borská. V januári 2019 bola vypracovaná 
cenová ponuka na opravu chodníkov v areáli materskej školy formou výmeny pochôdznej 
nepriepustnej plochy za retenčnú plochu s pomocou materiálu, ktorý spĺňa kritériá cirkulárnej 
ekonomiky. Povrch chodníkov  umožní zadržať nielen zrážkovú vodu, ale aj v prípade 
prívalových dažďov spomalí odtok do kanalizačnej sústavy a následne umožní odparovanie 
vody spätne do prostredia, čím bude dochádzať k ochladzovaniu vzduchu v teplých letných 
mesiacoch. Iniciatíva nadväzuje na pripravený Návrh zásad pri budovaní spevnených 
povrchov v MČ Karlova Ves, ktorý bol predložený Komisii ŽP v októbri 2017. 
 
 
Stanoviská komisií k materiálu Návrh na spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“ v rámci 
výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40, prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami Operačného programu Kvalita 
životného prostredia. 

Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia (DŽP) zo dňa 28.01.2019: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“. 
Hlasovanie:  Za: 3 zdržal sa: 0 proti: 0 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 29.01.2019: 
Komisia ŠKŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh na spoluúčasť projektu 
„Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova 
Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40,  prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami Operačného programu 
Kvalita životného prostredia prerokovala.  
Prít.: 4  Za:  4        Proti: 0     Zdrž.: 0 
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Stanovisko komisie územného rozvoja a výstavby (ÚRV) zo dňa 30.01.2019: 
Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom – návrhom na spoluúčasť na projekte 
„Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava-Karlova 
Ves“ a: 

a) navrhuje predložiť predmetný návrh na rokovanie miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva, 

b) odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. 
Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 31.01.2019: 
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča predložiť materiál na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 7                 Za : 5                      Proti : 0          Zdržal sa : 2 
 

 
 
V Bratislave, február 2019 
 


