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kód uzn.: 1.5.10 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
 
Zásady  poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného 
hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste  Slovenskej republiky Bratislave. 
 
 

 



 

Dôvodová správa 
 
 
Predložený materiál bol vypracovaný v rámci projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu 
klímy“, v rámci ktorého je prijímateľ projektu povinný zabezpečiť poskytnutie technickej 
podpory súkromným vlastníkom v oblasti udržateľného manažmentu zrážkových vôd.  
 
Zásady upravujú podmienky, účel a postup pri poskytovaní finančného príspevku na podporu 
malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou (ďalej len „finančný 
príspevok“) z rozpočtu hlavného mesta. Na tento účel boli schválené prostriedky na rok 2016 
v kapitole 7.6. Rozvojové a EÚ projekty - grantová schéma pre malé projekty v celkovej 
finančnej alokácii 50 000 €. 
 
Finančný príspevok na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou 
vodou má za cieľ zlepšiť hospodárenie so zrážkovou vodou v hlavnom meste formou pilotnej 
podpory zrealizovaných opatrení v súlade so Stratégiou adaptácie na nepriaznivé dopady 
zmeny klímy v hlavnom meste SR Bratislave, schválenou mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta dňa 24. septembra 2014. 
 
Materiál vychádza a je v súlade aj z Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy, ktorá bola schválená 26.3.2014 uznesením vlády SR č. 148/2014. 
 
Materiál bol poskytnutý na pripomienkovanie Sekcii financií, Sekcii právnych činností, 
Oddeleniu stratégií a projektov, Oddeleniu životného prostredia a mestskej zelene. Všetky 
doručené pripomienky boli premietnuté do materiálu.  

 
 

 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 368/2016 zo dňa 16. 06. 2016 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Zásady poskytovania finančného príspevku 
na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou 
v hlavnom meste  Slovenskej republiky Bratislave. 
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Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu  
malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou  

v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
 
 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava poskytuje finančný príspevok na podporu 
malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „hlavné mesto“) s cieľom zlepšiť hospodárenie so 
zrážkovou vodou v hlavnom meste a zlepšiť životné prostredie v hlavnom meste 
zmenšovaním negatívnych dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta, schválený 
mestským zastupiteľstvom hlavného mesta dňa 24. septembra 20141. 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Tieto zásady poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou (ďalej len „zásady“) upravujú podmienky, 
účel a postup pri poskytovaní finančného príspevku na podporu malých projektov 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou (ďalej len „finančný príspevok“) z rozpočtu 
hlavného mesta. 

 
 

§ 2 

Podmienky poskytovania finančného príspevku 

 

(1) Hlavné mesto môže poskytnúť finančný príspevok právnickým osobám, ktorých 
zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt na území 
hlavného mesta. 

(2) Finančný príspevok môže byť poskytnutý len na úhradu nákladov súvisiacich 
s realizáciou projektov hospodárenia so zrážkovou vodou (vsakovanie zrážkovej vody, 
odľahčenie stokovej sústavy formou zachytávania resp. možného sekundárneho využitia 
zrážkovej vody a pod.). 

(3) Žiadateľom o finančný príspevok môže byť vlastník alebo správca nehnuteľnosti, 
na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať. Žiadateľom môže byť 

                                                        
1 http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_14_07_03/064_Adaptacne%20strategie.pdf 



 

aj iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah 
k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou. 

(4) Hlavné mesto poskytne finančný príspevok do výšky vyčlenených finančných 
prostriedkov na príslušný rozpočtový rok. 

(5) Finančný príspevok je možné poskytnúť žiadateľovi jedenkrát v príslušnom 
kalendárnom roku. 

 
 

§ 3 

Účel poskytovania finančného príspevku 

 

Finančný príspevok možno poskytnúť za príslušný kalendárny rok na nasledovné nákladové 
položky: 

a) nákup produktov a zariadení na vsakovanie, filtrovanie a zásobníky dažďovej 
vody,  

b) vytvorenie systémov s povrchovým vsakom dažďovej vody alebo s vytvorením 
otvoreného vodného prvku, 

c) vytvorenie systémov s podpovrchovým vsakom, 

d) vytvorenie systémov pre využívanie povrchovej vody na zavlažovanie, 
s protipovodňovou, protipožiarnou funkciou a pod., 

e) vytvorenie systémov pre využívanie zrážkovej vody pre ďalšie činnosti 
(splachovanie WC, pranie, čistenie), 

f)  vytvorenie vegetačných striech, 

g)  realizáciu vodopriepustných povrchov. 

 
 

§ 4 

Spôsob poskytovania finančného príspevku 

 

(1) Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s udržateľným 
hospodárením so zrážkovou vodou podáva žiadateľ vždy k poslednému dňu mesiaca, 
najneskôr však do 30. septembra kalendárneho roka alebo do vyčerpania rozpočtovaných 
finančných prostriedkov. 

(2) Vzor žiadosti je uvedený v Prílohe č. 1 týchto zásad a zverejnený na webovej 
stránke hlavného mesta. Žiadateľ k žiadosti priloží nasledujúce prílohy: fotodokumentáciu 
lokality, resp. nehnuteľnosti (záhrady, objektu a pod.) pre realizáciu opatrenia, projekt, resp. 
návrh opatrenia alebo ilustráciu produktu (vrátane odhadu realizačných nákladov), výpis 
z listu vlastníctva, resp. dohodu o správe. Komisia, ktorá bude posudzovať žiadosti, môže od 
žiadateľa požadovať aj ďalšie podklady preukazujúce účel poskytnutia finančného príspevku. 

(3) Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok. Jednorazový príspevok 
môže byť poskytnutý do výšky 50% z ceny realizovaného opatrenia, maximálne však do 
výšky 1.000,-Eur.  



 

(4) Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti. Ak 
žiadateľ uvedie nesprávny alebo nepravdivý údaj, alebo požiada v príslušnom kalendárnom 
roku o finančný príspevok viackrát, nebude mu po dobu dvoch nasledujúcich rozpočtových 
rokov finančný príspevok poskytnutý. Žiadateľ je povinný do ôsmych kalendárnych dní 
písomne nahlásiť každú zmenu údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách. 

 
 

§ 5 
Prijímanie a posudzovanie žiadostí 

 

(1) Žiadosti prijíma hlavné mesto na adrese Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. 
Každá žiadosť musí byť doručená v jednom exemplári na predpísanom formulári spolu 
s požadovanými prílohami, pričom rozhodujúci je termín doručenia žiadosti na podateľňu 
magistrátu hlavného mesta. Obálka musí byť zreteľne označená textom „Grantová schéma – 
zrážky“. Žiadosť, vrátane príloh, je potrebné súčasne zaslať aj v elektronickej podobe na 
adresu osap@bratislava.sk a do predmetu správy uviesť „Grantová schéma – zrážky“. 

(2) Žiadosti posudzuje komisia, ktorá je poradným orgánom primátora. Komisia má 3 
členov a predsedu, ktorých poveruje primátor. Členovia komisie sú zástupcovia Útvaru 
hlavného architekta hlavného mesta, Oddelenia stratégie a projektov magistrátu hlavného 
mesta a Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene magistrátu hlavného mesta. 

(3) Žiadosti pre posudzovanie komisie spracováva tajomník komisie. V prípade, že 
žiadateľ predloží neúplnú žiadosť a túto po vyzvaní v stanovenej lehote nedoplní, nebude 
takáto žiadosť predložená komisii na posúdenie. Tajomník komisie je odborný zamestnanec 
z Oddelenia stratégie a projektov magistrátu hlavného mesta a nie je členom komisie. 

(4) Tajomník komisie predloží žiadosti na posúdenie členom komisie. Tí na základe 
poskytnutých podkladov zhodnotia adekvátnosť požadovanej výšky príspevku a navrhnú 
prerozdelenie príspevkov.  

(5) Tajomník vyhotoví písomný záznam z rokovania komisie, v ktorom uvedie 
rozhodnutia komisie o schválených príspevkoch a ich výške, ako aj neschválených 
príspevkoch s uvedením dôvodu neschválenia. V prípade schválených príspevkov tajomník 
komisie písomne oznámi žiadateľovi prísľub pridelenia príspevku. 

(6) Príspevok bude vyplatený bezhotovostným prevodom na bankový účet vedený 
v Slovenskej republike na základe predloženia podkladu na vyplatenie finančného príspevku 
a povinných príloh (účtovných dokladov a fotodokumentácie realizácie opatrenia) a po 
vykonaní kontroly. Vzor podkladu k vyplateniu finančného príspevku na podporu malých 
projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou tvorí prílohu č. 2 týchto zásad a je 
zverejnený na webovej stránke hlavného mesta. Kontrola sa vykoná členmi komisie pred 
vyplatením príspevku posúdením doručených dokladov o realizácii, v prípade potreby aj 
obhliadkou miesta realizácie. O kontrole sa vyhotoví písomný zápis. Žiadateľ sa zaväzuje 
umožniť členom komisie prístup k nehnuteľnosti za účelom vykonania kontroly. 

(7) Hlavné mesto bude viesť prostredníctvom svojej webovej stránky databázu 
schválených žiadostí. 

 

 



 

§ 6 

Účinnosť 

 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve 
(dd.mm.2016). 

 

 

 JUDr. Ivo Nesrovnal  

 primátor 



 

Príloha č. 1 
 

 

Žiadosť o finančný príspevok  
na podporu malých projektov udržateľného  

hospodárenia so zrážkovou vodou 

 
Identifika čné údaje: 
1. Meno žiadateľa (názov PO a IČO): 
 
 
 
2. Adresa trvalého bydliska (sídla PO) žiadateľa na území Bratislavy: 
 
 
telefón:    e-mail: 
 
 
číslo účtu(formát IBAN):  SK_ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 
 
 
Meno a kontakt na zodpovednú osobu: 
 
 
 
3. Údaje o lokalite/objekte (podľa § 2 zásad poskytovania finančného príspevku) 

P. č. Adresa  Číslo LV Vlastník  Správca  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
4. Popis realizovaného opatrenia (podľa § 3 zásad poskytovania finančného príspevku): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Požadovaná výška príspevku v EUR: 
 
 
Vyhlásenie a súhlas žiadateľa: 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych 
následkov uvedenia nepravdivých údajov. V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. 
 
Dátum: Podpis žiadateľa: 
 
 
 
K žiadosti je potrebné doložiť povinné prílohy:  

• fotodokumentácia lokality resp. stavebného objektu pre realizáciu opatrenia 
• projekt resp. návrh opatrenia alebo ilustráciu produktu (vrátane odhadu nákladov) 
• čestné vyhlásenie 
• výpis z listu vlastníctva 
• kópia z katastrálnej mapy 

 
 
Túto časť vypĺňa poskytovateľ príspevku 
6. Maximálna priznaná výška príspevku:  
 
Dátum:  Schválil: 
 
 



 

Príloha č. 1 

Čestné vyhlásenie 

 
 

Žiadateľ  

...................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko / organizácia a štatutárny zástupca) 

 

s adresou trvalého pobytu / sídlom 

...................................................................................................................................................... 

(ulica, číslo, PSČ, mesto) 

 

požadujúci finančný príspevok na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so 

zrážkovou vodou 

...................................................................................................................................................... 

(adresa lokality/objektu navrhovaného opatrenia) 

 
 
čestne vyhlasujem, že  
 

1. nie som dlžníkom hlavného mesta SR Bratislavy ani žiadnej mestskej časti 
v Bratislave, 

2. nie som v konkurze ani nebolo voči mne (organizácii) začaté konkurzné ani 
vyrovnávacie konanie, ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol 
zamietnutý návrh pre nedostatok majetku a nie som v likvidácii, 

3. pravdivo som uviedol všetky údaje v žiadosti i v jej prílohách, 
 
 
 
 

 miesto, dátum 
 
 
 

........................................................ 
 podpis 



 

Príloha č. 2 
 

 

Podklad k vyplateniu finančného príspevku na podporu 
malých projektov udržateľného hospodárenia  

so zrážkovou vodou 

Identifika čné údaje: 
1. Meno žiadateľa (názov PO a IČO): 
 
 
 
2. Adresa trvalého bydliska (sídla PO) žiadateľa na území Bratislavy: 
 
telefón:    e-mail: 
 
číslo účtu (formát IBAN):  SK _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 
 
Meno a kontakt na zodpovednú osobu: 
 
 
3. Údaje o lokalite/objekte (podľa § 3 zásad poskytovania finančného príspevku) 

P. č. Adresa Číslo LV Vlastník Správca 
     

 
4. Doklady k priznaniu príspevku: 

P. č. Popis položky 
Dátum 

vystavenia 
dokladu 

Druh dokladu Suma 
v eurách 

     

     

     

     

     

 
Dátum:  Podpis žiadateľa: 
 
 

K žiadosti je potrebné doložiť povinné prílohy: fotodokumentácia, kópie všetkých 
účtovných dokladov (označené príslušným poradovým číslom podľa tabuľky). Prípadné 
pokladničné bločky je potrebné nalepiť na hárok papiera A4 tak, aby sa neprekrývali. Úhradu 
faktúr bezhotovostným príkazom je potrebné dokladovať výpisom z bankového účtu. 



 

Výpis  

 
zo zasadnutia  Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy zo dňa 14.6.2016 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložený 

materiál berie na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy schváliť „Zásady poskytovania finančného príspevku na 

podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave“. 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Za správnosť opisu : RNDr. Anna Calpašová  

V Bratislave, 14.6.2016 

 
 


