
 

Materiál na rokovanie Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 

 
Oblasť: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Kluby a organizácie ako predkladatelia projektov v oblasti životného prostredia predložili svoje 

žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2020 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. 

Splnili podmienky, ktoré vyžaduje VZN a  nemajú žiadne záväzky po lehote splatnosti voči 

Mestskej časti Bratislava-Rača. 

V schválenom rozpočte na rok 2022 sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5. 000 €. 

Takmer všetky organizácie a kluby, ktoré o dotácie požiadali sú tradičnými usporiadateľmi 

kultúrnych podujatí a akcií na území našej MČ, v minulosti už o dotácie žiadali a podmienky 

stanovené v dohodách o poskytnutí dotácie si plnili a následne splnili podmienky vyúčtovania 

pridelenej dotácie v zmysle platného VZN. 

 

Medzi žiadateľmi sa objavili aj nové: Komunitná záhrada Rendez. 

Najviac spolupracujúcim klubom s Mestskou časťou Bratislava-Rača pri rôznych 

spoločenských a športových podujatiach je Stará jedáleň, členovia ktorého bezodplatne 

zabezpečujú otvárací ceremoniál rôznych podujatí. Občianske združenie  Stará jedáleň 

ochotne bezodplatne poskytujú svoje priestory pri realizácii kultúrnych a športových akcií. 

 

 

 

1. 

Predkladateľ:       Stará Jedáleň 

Názov projektu:   Spoločný dvor Starej jedálne a Mládeže ulice  

 

 

Opis projektu: Dvor je po všetkých stavebných úpravách zničený, terén nerovný. V takomto 

stave nikoho neláka a končia na ňom pravidelne smeti a špaky, odpudzuje a hnevá susedov a 

je tu možnosť úrazu. Po stavebných úpravách budovy v uplynulých rokoch sa teraz chceme 

sústrediť práve na dvor. Vyrovnať a zatrávniť plochy, okolo budovy dokončiť okapový 

chodník, postaviť pódium so stolmi a stoličkami na sedenie, zmontovať drevené kvetináče na 

kvety a záhony na pestovanie byliniek. Na želanie našich mladých návštevníkov postaviť 

hojdačku. Nad prístupovým chodníkom chceme namontovať svetielka pre dotvorenie 

atmosféry a aby pôsobil vítajúco. 

 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na úpravu a revitalizáciu dvora pred budovou Starej jedálne 

Celkový rozpočet projektu:  7500 

Požadovaná výška dotácie:  5000 

Odporúčaná výška dotácie:  2000 

 

 

 

2. 

https://zastupitelstvo.raca.sk/komisia-zivotneho-prostredia-vystavby-uzemneho-planu-a-dopravy/


Predkladateľ:   Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej 

republike 

Názov projektu:    Kvalitnejšie služby v záhrade BIVIO 

 

 

Opis projektu: Aj keď disponujeme základným mobiliárom do záhrady (parkové lavičky), 

tento nestačí na plnohodnotné využitie potenciálu záhrady. Totiž, čoraz častejšie sa objavujú 

požiadavky na organizáciu podujatí rôzneho typu práve v našej záhrade. Či už ide o menšie 

kultúrne a voľnočasové aktivity, o vzdelávacie aktivity, o rodinné oslavy, či rôzne komunitné 

podujatia. Na ich realizáciu nedisponujeme potrebným vybavením. Na takéto podujatia je 

potrebný mobiliár vhodný do exteriéru (ľahšie stohovateľné stoličky a stoly) a party stany, ktoré 

umožnia organizáciu podujatia aj v nepriaznivom počasí prípadne počas horúcich dní. 

V súvislosti s tým potrebujeme zabezpečiť záhradný domček, ktorý by slúžil nielen ako sklad 

inventáru, ale aj ako nevyhnutné zázemie potrebné na realizáciu takýchto podujatí. Nateraz 

existujúci mobiliár skladujeme priamo na dvore, pred nepriaznivým počasím ho chráni iba 

prekrytie celtou. V domčeku by bol prívod vody, elektriny, disponoval by úložnými priestormi 

na nápoje a slúžil by aj na výdaj občerstvenia. 

 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na zaobstaranie záhradného domčeka a mobiliáru na verejne prístupnú 

záhradu, ktorá sa nachádza na Alstrovej ulici č. 153 

 

Celkový rozpočet projektu:  8780 € 

Požadovaná výška dotácie:  6280 € 

Odporúčaná výška dotácie:  2000 € 

 

3. 

Predkladateľ:  Priatelia Rače 

Názov projektu:  Komunitná záhrada Rendez 

 

Opis projektu: Na Rendezi zakladáme susedsky a s podporou m.č. Rača v dlhodobo 

nevyužívanom dvore komunitnú záhradu. Dvor je ako stvorený pre tento účel - tichý a slnečný, 

oplotený, s niekoľkými ovocnými stromami a starším altánkom, s možnosťou zberu dažďovej 

vody na zavlažovanie. Potrebujeme však aj pomoc s technickým zázemím pre účelné 

fungovanie záhrady. Máme šťastie, že z rekonštruovanej strechy Domu služieb môžeme zbierať 

dažďovú vodu, čo je pre pestovanie rastlín ideálne. Preto potrebujeme vyriešiť zvedenie 

odkvapových rín do IBC kontajnerov, kde budeme zadržiavať zrážkovú vodu potrebnú na 

zalievanie záhrady. Budeme sa snažiť hospodáriť s dažďovou vodou čo najúspornejšie, no i tak 

potrebujeme záložný zdroj vody v záhrade - ideálne vyvedenie vodovodu z Domu služieb. 

Novým náterom fasády budovy Domu služieb a inštaláciou solárneho osvetlenia celkovo 

skultúrnime priestor. V zadnej časti záhrady plánujeme oddychovú zónu - okrem výsadby 

jedlých krov, trvaliek a bylinkovej špirály by sme v nej radi inštalovali aj menšie záhradné 

posedenie. 

 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na technické vybavenie komunitnej záhrady - vodovod, zber dažďovej vody, 

solárne osvetlenie, záhradné náradie, posedenie v oddychovej zóne. 

 

Celkový rozpočet projektu:  2000 € 

Požadovaná výška dotácie:  1600 € 

Odporúčaná výška dotácie:  1000 € 

 


