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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 ako vyplýva zo zmien a doplnení všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 

a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava– Nové Mesto č. 10/2018 zo 

dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

 
                                                                       Materiál obsahuje: 

 

Predkladateľ:        

Ing. Ignác Olexík, PhD.                         1. Návrh uznesenia 

prednosta                 2. Dôvodová správa 

       3. Návrh VZN 

 

                                                                                    

                                                                                    

 

                                                     

 

Zodpovedný: 

JUDr. Rastislav Velček 

vedúci oddelenia právneho, 

podnikateľských činnosti, evidencie 

súpisných čísel a správy pozemkov 

 

Spracovateľ:  

Mgr. Ivana Švigárová 

oddelenie právne, 

podnikateľských činnosti, evidencie 

súpisných čísel a správy pozemkov 

 

Na rokovanie prizvať: 

Zodpovedného 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N Á V R H    U Z N E S E N I A: 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Nové Mesto odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

s c h v á l i ť 

 

a) návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ..../2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  časti Bratislava – Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 

11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

b) splnomocniť starostu k vyhláseniu úplného znenia VZN č.5/2016 v znení doplňujúceho VZN 

č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, VZN 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a VZN č. 10/2018 zo dňa 

10.09.2018 a VZN č. ... zo dňa ........ 

 

c) pričom miestne zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby maximálna možná výška dotácie na 

vodozádržné opatrenia predstavovala sumu 2500 Euro, maximálna možná výška dotácie na 

vybudovanie a revitalizovanie priestoru predzáhradky predstavovala sumu 1000 Euro,  

maximálna možná výška dotácie na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob 

na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov predstavovala sumu 

1500 Euro a maximálna možná výška dotácie na vybudovanie  stanovišťa podzemných a/alebo 

polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych 

odpadov predstavovala sumu 2000 Euro 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

 

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť lehota, ktorá uplynie dňa 

03.03.2022, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k 

návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (ivana.svigarova@banm.sk) alebo ústne 

do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text 

alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 

textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 

navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
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D Ô V O D O V Á   S P R Á V A 

 

Navrhovaná zmena Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 sleduje za cieľ  rozšírenie 

možnosti poskytnutia dotácie v rámci Oblasti podpory a zlepšenia kvality životného 

prostredia mestskej časti sa sústreďuje na riešenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré 

sa v súčasnosti prejavujú najmä vo forme sucha a letných horúčav. Jedným z možných opatrení 

na elimináciu týchto dôsledkov môžu slúžiť vodozádržné opatrenia, ktorých primárnych 

cieľom je využitie resp. záchyt zrážkovej vody v urbanizovanom území.  

 

Predmetom poskytnutia dotácie by mali byť najmä opatrenia zahrňujúce: 

- 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 systémov na zadržiavanie zrážkovej vody napr. vo forme zberných 

jazierok/dažďových záhrad, 

- vybudovanie zberných  systémov ako napr. nádrží (povrchové, podzemné) slúžiacich na 

polievanie zelene prostredníctvom zachytávania dažďovej vody  

 

Navrhovaná výška dotácie slúžiacej na vodozádržné opatrenia by predstavovala výšku najviac  

2500 Eur. 

 

Ďalším opatrením resp. prínosom pre skrášlenie územia mestskej časti a zlepšenie života jej 

obyvateľov je poskytnutie dotácie na vybudovanie a revitalizovanie priestoru 

predzáhradky. Zámerom tohto opatrenia je zveľaďovanie okolia bytových domov 

prostredníctvom výsadby drevín, trvaliek, okrasných rastlín a pod. 

 

Navrhovaná výška dotácie slúžiacej na revitalizáciu predzáhradiek by predstavovala výšku 

najviac 1000 Eur. 

 

Súčasne sa navrhuje (namiesto terajších 1000 Euro) prehodnotiť maximálnu výšku dotácie na 

vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a 

vytriedené zložky komunálnych odpadov, ktorá by predstavovala sumu najviac 1500 Euro a 

maximálna možnú výšku dotácie na vybudovanie  stanovišťa podzemných a/alebo 

polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky 

komunálnych odpadov, ktorá by predstavovala sumu najviac 2000 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
 

 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. .../2022 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti č.  5/2016 zo dňa 

14.06.2016 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 

č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava– Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v súlade s ustanovením § 15 ods. 

2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy   a o zmene   a doplnení   niektorých   zákonov   v znení   

neskorších   predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej  správy v 

znení neskorších predpisov, zákona     č.  231/1999  Z.  z.    o štátnej  pomoci  v znení  neskorších  

predpisov,  zákona  č.  300/2008  Z.  z.     o organizácii a podpore športu v znení neskorších 

predpisov a § 14 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov vydáva úplné znenie všeobecne záväzného   nariadenia   mestskej   časti   

Bratislava–Nové   Mesto   č.   5/2016   zo   dňa   14.06.2016 o poskytovaní    dotácií    z rozpočtu   

mestskej    časti   Bratislava–Nové    Mesto   v znení    č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 11.04.2017 všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a všeobecne záväzného   

nariadenia   mestskej   časti   Bratislava–Nové   Mesto   č.   10/2018   zo   dňa  11.09.2018 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ako 

„nariadenie“), ktorým sa určuje spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava–Nové Mesto 

 

Článok 1 

 

1.  V článku 8 ods. 1 bod VI/. sa dopĺňa písm. h) a písm. i) a znie nasledovne: 

„h) budú zamerané na odstraňovanie negatívnych vplyvov zmeny klímy prostredníctvom 

vodozádržných opatrení, 

i) budú zamerané na vybudovanie a revitalizáciu predzáhradiek bytových domov.“ 

 

Článok 2 

 

1. V prílohe č. 5 sa mení časť 2. nasledovne : 

„2. Určenie výšky nenávratného finančného príspevku 

Maximálna výška refundácie je 1500 Eur (ak sa jedná o vybudovanie uzamykateľného 

stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych 

odpadov), resp. 2000 Eur (ak sa jedná o vybudovanie  stanovišťa podzemných a/alebo 



 

polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych 

odpadov, pričom refundácia nesmie prekročiť 30% celkových nákladov. Refundácia sa netýka 

nákladov spojených s nájmom pozemkov pod stanovišťom zberných nádob.“ 

 

Článok 3 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto dňa ......... 2022 uznesením číslo ...... . 

 

2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti dňa ........ a účinnosť 

nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli. 

 

3. Žiadosti podané pred platnosťou a účinnosťou tohto nariadenia sa posudzujú podľa 

nariadenia platného v čase podania žiadosti o poskytnutie dotácie. 
 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Rudolf Kusý  

                                                                                                                    Starosta 

 

 

 


