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Príloha č. 1

Žiadost' o poskytnutie dotácie - VZN č. 5/2016

Miesto realizácie: Park Račianske mýto

1. Názov projektu: Aby mesto prekvital o

Termín realizácie: apríl 2017 - jún 2017

2. Názov/označenie žiadateľa:

Právna forma: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie

3. Stručný opis činnosti organizácie:

CEEV Živi ca sa od roku 2000 systematicky venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Prevádzkujeme jediné
environmentálne poby tové centrum na Slovensku - Vzdelávacie centrum Zaježová, ktoré bolo ocenené aj prestížnou cenou
GEN Award. Sme zriaďovatel'om environmentálno-komunitnej základnej školy na Zaježovej. Založili sme nezávislý
názorový portál www.ciemalabut.sk. Sme zakladateľom vzdelávacieho programu pre vysokoškolských študentov Sokratov
inštitút a pre pedagógov Komenského inštitút. V roku 2014 sme uviedli na trh lokálnu menu Živice v Bratislave a vo
Zvolene, otvorili v týchto mestách komunitné záhrady a osadili mestské včely. V roku 2016 sme v spolupráci s MČ Karlova
Ves popularizovali prírode blízky manažment cez ukážkové plochy. Stala sa tak prvou mestskou časťou priateľskou včelám
a iným opel'ovačom. Sme 8 rokov národným koordinátorom najväčšieho ekologicko-vzdelávacieho projektu Zelená škola.

4. Adresa/sídlo/miesto podnikania:

Telefón / mobil: 0904519745

webová stránka: www.zivica.sk, www.mestske-vcely.sk

e-mail: dovalova@zivica.sk

Dátum vzniku právnickej osoby/fyzickej osoby-podnikateľa: 13.1.2000

Funkcia: Mgr. Juraj Hipš, riaditeľ CEEV Živica

5. Meno a kontakt štatutárneho zástupcu/zástupcov:

\

Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu / aktivity: Mgr. Zuzana Dovalová

6. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK711100 0000 0026 6252 0119

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

http://www.ciemalabut.sk.
http://www.zivica.sk,
http://www.mestske-vcely.sk
mailto:dovalova@zivica.sk


Identifikačné číslo organizácie /lČO/: 35998407

Daňové identifikačné číslo /DIČ/, ak má pridelené: 2021542534

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty /IČ DPH), ak má pridelené: SK2021542534

7. Realizátor projektu, ak sa odlišuje od osoby žiadateľa:
f' . STO

Adresa: Vysoká 18, 811 06 Bratislava

Telefón / mobil: 0904519745 1 3. 03. 2017

e-mail: dovalova@zivica.sk

8. Ďalšie subjekty, od ktorých žiadateľ požaduje dotáciu na projekt:

9. Účel použitia dotácie (stručný popis účelu použitia dotácie):

V rámci projektu "Aby mesto prekvitalo", ktorý je súčasťou projektu Mestské včely, aktuálne realizovanom v spolupráci
s MČ BA-Nové Mesto chceme na 2 miestach v parku na Račianskom mýte upriamiť pozornost' verejnosti na
nektarodajnú výsadbu a prírode blízky manažment a to prostredníctvom jednoduchých výtvarno-vzdelávacích
prvkov.
Ich úlohou by bolo vytvoriť priestor pre individuálny zážitok ako príležitosť na intenzívne vnímanie výsadby či údržby
zelene priateľskej opeľovačom. Prvky budú vytvorené ako prototypy, špeciálne pre vzdelávací účel projektu a ako výtvarná
intervencia vo verejnom priestore.
V projekte Mestské včely sa zameriame v MČ BA - Nové Mesto na výsadbu 4 ukážkových, nektarodajných
plôch, zvyšovanie biodiverzity a verejného povedomia o dôležitosti včiel a iných opeľovačov a informujeme o
prírode blízkom manažmente sídelnej zelene.

Vytvorenie 3 tipov výtvarno-vzdelávacích prvkov, ktorých cieľom bude zaujať pozornosť verejnosti, podporiť zvedavosť
a aktívny záujem o prostredie, atraktívnym spôsobom informovať o možnostiach efektívnych opatrení na podporu mestskej
druhovej rozmanitosti a opeľujúceho hmyzu. Na týchto plochách zároveň prebieha výsadba minimálne 2 ukážkových plôch
ako inšpirácia pre verejnosť a l ukážka opatrenia prírode blízkeho manažmentu. Záverečnú časť projektu bude tvoriť
symbolické, verejné otvorenie plochy.

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu / aktivity (harmonogram jednotlivých etáp realizácie
projektu/aktivity):

Apríl - máj 2017 - výroba dizajnových výtvarno-vzdelávacích prvkov, ktoré budú osadené pri výsadbe
s cieľom upriamiť pozornosť ľudí na výsadbu podporujúcu diverzitu a prírode blízku údržbu zelene mestského
prostredia
Máj -jún 2017 - osadenie exponátov na vybraných plochách.

Očakávaný počet osôb v zmysle poskytnutia všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov danej dotácie:

Min. 5 000 a viac, ktorí park využívajú a inštalácie si budú môcť vyskúšať
V rámci propagácie min. 10 000 osôb a viac bude registrovať realizované aktivity v rámci tlačových správ,
fotodokumentácie zverejnenej na stránke projektu www.mestske-vcely.sk. sociálnych sieti, rozhlasových,
televíznych aj tlačených médii a lokálnych novín mestskej časti

výstup a prínos projektu/aktivity pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto (max. 5 riadkov):
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Verejná akcia, pre média a pozvaných hostí, prístupná aj okolitej verejnosti pri príležitosti symbolického
, otvorenia plochy a predstavenia výtvarno-vzdelávacích prvkov.

Cieľová veková skupina, na ktorú je projekt/aktivita zameraný, stručné zdôvodnenie (max. na 5 riadkov):

• Cieľovou skupinou je široká verejnost' všetkých vekových kategórií. Zeleň v mestách sa ukazuje dlhodobo
najvyššou prioritou v rámci sídel a verejného priestranstva, ktorá má vplyv na kvalitu života a zdravia
obyvateľov mesta, či už ide o rodiny s deťmi alebo seniorov. Inštalácie preto nie sú vekovo ohraničené a každá
ponúka inú kvalitu z hľadiska okolitej výsadby a manažmentu zelene.

10. Podrobný štruktúrovaný rozpočet celého projektu a zdroje jeho zabezpečenia (položky rozpočtu) - môže byť
priložený v prílohe:

Položka / inštalácia Počet Suma spolu (v EUR) Popis
Periskop 1 1700 Drevená, hranolovitá

konštrukcia s optikou
a popisnou info-tabuľou,
dizajn, materiál, grafika,
farba, dovoz a osadenie.

Kocky na sedenie 9 1000 Kovová konštrukcia
s dreveným debnením.
Kocky nesú praktické
informácie z prírode blízkej
údržby zelene. Dizajn,
materiál, výroba, dovoz
a osadenie.

Obrubníkové sedenie 3 300 Drevené lavičky, materiál,
dizajn, výroba, osadenie,
informačná časť.

Konštrukcie na popínavé 2
rastliny

100 Drevená konštrukcia,
materiál, výroba a osadenie.

Verejná udalosť 1 1000 Umelecké vystúpenie pre
verejnosť a média,
ochutnávka mestského
medu, odmena pre umelcov,
tlač informačných
a propagačných materiálov,
výzdoba. Zapožičanie
zvukovej aparatúry.

Spolu 4100

Celkové náklady na projekt / aktivitu: 4 100 EUR

Požadovaná výška dotácie v Eurách: 4 100 EUR

Zoznam inštitúcií s ktorými spolupracuje na projekte:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto - miestny úrad
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REC - Regionálne ekologické centrum Bratislava

Ak ste v posledných 5 rokoch získali dotáciu z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, uveďte akú sumu a na
aký účel ste ju získali:

N ie, žiadame prvýkrát

ll. Podrobný technický popis projektu lak je potrebné, priložiť aj stavebné povolenie/, popis prác a činností
súvisiacich s jeho vytvorením /môže byť priložený v prílohe/:

Periskop - pútač, tzv.landmark upozorňujúce na rôzne pohl'ady na manažment sídelnej zelene. Okoloidúcim
sprostredkuje objavitel'ský zážitok, pri ktorom môžu porovnať, ktorý obraz sadovníckej údržby je im bližší
a prečo, zároveň si vyskúšať, ako vidí svojim okom zelenú plochu včela.
Ide o drevené odebnenie kovov ej konštrukcie, ktorá tvorí stabilizačnú jednotku exponátu pevne ukotveného
v zemi. Periskop obsahuje 4 priezory nasmerované na jednotlivé tipy sadovníckej úpravy a názornú ukážku
vnímania prostredia včelou. Inštalácia na základe ohlásenia drobnej stavby - oznámenie podl'a paragrafu 56
písm. c) stavebného zákona - krátkodobé prenosné zariadenie, resp. ohlásenie drobnej stavby.

Obr. 1.: inštalácia periskop ponúka rôzne pohl'ady na údržbu zelene, aj z pohl'adu

Kocky pod stromami - vytvárajú univerzálnu a jednoduchú príležitosť na posedenie pri upravených plochách prírode
blízkym spôsobom, zameriavajúci pozornosť na nektarodajnú výsadbu, ktorá láka včely a iný opel'ujúci hmyz. Kocky sú
umiestnené pod solitérnymi druhmi stromov, ktoré tak chránia pri údržbe trávnika resp. kosení. Vytvárajú príležitosť pre
neformálne sedenie a pozývajú l'udí vstúpiť do výsadby a využívať aj trávnaté časti parku na relax.
Ide o jednoduchú kovovú konštrukciu pevne spojenú s terénom, ktorá je odebnená drevom. Inštalácia na základe
ohlásenia drobnej stavby - oznámenie podl'a paragrafu 56 písm. c) stavebného zákona - krátkodobé prenosné
zariadenie, resp. ohlásenie drobnej stavby.

Obrubníkové sedenie a zdieľaná záhrada - sedenie na obrubníku pri nektarodajnej ploche z jedlých kvetov
rastllín a zeleniny pozýva l'udí sadnúť si bližšie. Oddýchnuť si, privoňať ku kvetom, ochutnať ich. Stojany na
popínavú zeleninu budú vizuálne atraktívnym prvkom v aktuálne nevyužívanom vyvýšenom kamennom záhone.
Dostane tak novú, atraktívnu funkciu. Opracované drevené rezivo, pevne skrutkami spojené s betónovom časťou
vyvýšeného záhona bude niesť zaujímavé, inšpiratívne informácie.
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Obr. 2.: Vybrané plochy v súčasnosti - betónový vyvýšený záhon a plocha so stromami, Račianske mýto

Obr. 3.: vizualizácia výtvarno-vzdelávacích prvkov - model s osadením výtvarno-vzdelávacích prvkov na vybraných,
ukážkových plochách parku Račianske mýto. Súčasťou plôch bude aj realizovaná výsadba.

12. Prínos projektu po jeho realizácii pre príslušnú oblasť v zmysle článku 3 bod 8 (vyberte písmeno a) až t))
nariadenia v spojitosti s článkom 8 nariadenia / vyberte z oblastí: a) podpory, rozvoja, šírenia miestnej kultúry, zachovania
kultúrneho dedičstva, c) podpory výchovy a vzdelávania, d) podpory sociálnej oblasti, humanitnej a charitatívnej činnosti, e) podpory a
ochrany zdravia, f) podporyzlepšenia kvality a ochranyživotnéhoprostredia v mestskej časti/;

životné prostredie v mestách má preukázateľný vplyv na fyzické a psychické zdravie a kvalitu života
obyvateľstva. Kontakt s druhovo bohatým, prírodným prostredím pomáha zvyšovaniu estetickej kvality
sídelného prostredia, druhovej rozmanitosti rastlín a živočíchov, opeľujúceho hmyzu. Prírode blízka údržba
vytvára prostredie pre aktívne trávenie voľného času v prírodnom prostredí sídel, zvyšuje jeho ekologickú
stabilitu a klimatickú funkciu (znižovanie prašnosti, teploty a zvyšovanie vlhkosti vzduchu). Zapájanie
a vzdelávanie ľudí ich inšpiruje k aktivite, prebúdza v nich pocit zodpovednosti za svoje prostredie a osobnej
angažovanosti zapájať sa do verejných aktivít.

Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé. Som si vedomý toho, že v prípade uved
údajov nebude žiadateľovi schválená žiadna dotácia z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

V Bratislave dňa 1.~.:.~..'?o..f.f:.:
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;

K žiadosti priložte najmä nasledovné dokumenty:

• Kópiu dokladu o registrácií organizácie žiadateľa, alebo iného dokladu osvedčujúceho právnu
subjektivitu žiadateľa - v prípade mimovládnych organizácií (napr. neziskové organizácie, občianske
združenia) je to najmä kópia stanov, resp. štatútu organizácie opatrené pečiatkou MV SR a iné;
v prípade právnickej osoby, resp. v prípade fyzickej osoby - podnikateľa príslušná fotokópia výpisu
z obchodného, živnostenského, prípadne iného registra,

• doklad o menovaní štatutárneho zástupcu organizácie (nevyžaduje sa v prípade, ak je táto informácia
uvedená vo výpise z príslušného registra),

• . kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie a potvrdenia o pridelení daňového
identifikačného čísla organizácie (lČO a DIČ),

• Kópiu dokladu o založení účtu žiadateľa (kópia zmluvy o bežnom účte organizácie zriadenej pre účely
dotácií)

• Potvrdenie žiadateľa o vyrovnaní finančných vzťahov voči Daňovému úradu, sociálnej poisťovni
a zdravotným poisťovniam, t.j .• potvrdenie Daňového úradu, • potvrdenie sociálnej poisťovne (či nemá
voči nej nedoplatky, resp. potvrdenie, že nie je zamestnávateľom), • potvrdenie zdravotnej poisťovne
(v prípade, ak nie je zamestnávateľom, potvrdenie zdravotnej poisťovne sa nevyžaduje)

• čestné vyhlásenie žiadateľa v zmysle článku 3 bod. 3 nariadenia

UPOZORNENIE k zasielaniu vyplnených žiadostí

Žiadosti je potrebné zaslať:
l. v jednom exemplári na predpísanom formulári spolu s požadovanými povinnými prílohami na adresu:
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad, lunácka 1, 832 91 Bratislava
2. v elektronickej podobe ako dokument word na adresu: dotacie@banm.sk, alebo prednosta@banm.sk
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Príloha Č. 2
Čestné vyhlásenie

Podpísaný(á) štatutámy(a) zástupcaŕkyňa) meno, priezvisko; titul:

Juraj Hipš, Mgr.

organizácie (názov organizácie, príp. meno žiadateľa)

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

so sídlom/miestom podnikania

Vysoká 18, 811 06 Bratislava

požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu)

Aby mesto prekvitala

čestne vyhlasujem, že

l. nie som dlžníkom (dlžníčkou) mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, hlavného mesta SR Bratislavy,

žiadnej mestskej časti v Bratislave

2. nie som (organizácia) v konkurze ani nebolo začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, nebol voči

mne (organizácii) podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok'

majetku a nie som (organizácia) v likvidácii, nie je vedené exekučné konanie

3. neporušil som zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

4. beriem na vedomie, že budem hospodáriť s poskytnutými verejnými prostriedkami a budem postupovať

podľa ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších

predpisov a zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

predpisov,

5. zaväzujem sa vrátiť úroky zposkytnutej dotácie za obdobie dlhšie ako 3 mesiace na účet mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto po odpočítaní poplatku za vedenie účtu,

6. nie som platcom dane z pridanej hodnoty*,

7. som registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty a vyhlasujem, že táto nebude pri zúčtovaní dotácie

považovaná za oprávnený výdavok*

8. budem archivovať všetky finančné doklady týkajúce sa poskytnutej dotácie najmenej 5 rokov

9. projekt nie je podporený z iných prostriedkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

10. povinné prílohy k žiadosti evidované u poskytovateľa dotácií sú k dátumu podania žiadosti aktuálne

V Bratislave dňa .....1..~.:..~.'..J{?I1-

ll. pravdivo som uviedol všetky údaje v žiadosti i v prílohách vrátane jednotlivých oložiek v rozpočte .

.......... ~~ ..~ .
podpis šta tI~~~~~~a pečiatka

. 2ntrum envfronmentálnej
a etickej výchf'l'" ;><;,. o ••

Vy~ov~ 1""živ? ....•.* nehodiace sa prečiarknite
IH~~[,u; EJ..t:

K ZMENi

i vo,) tJratislava
..''';: .:'íS~98407

IL DPH: SI<2021542534
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