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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
 
                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
s c h v a ľ u j e    

 
 

-predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Úprava a obnova parku Bellova ulica“ 
realizovaného v rámci 40.výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)   Kód výzvy : 
OPKZP-PO2-SC211-2018-40, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 
 
-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
-zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 
NFP, t.j. 7 800,00 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 

      -zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu  Mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto                  
                     

 

a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami 
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D ô v o d o v á     s p r á v a  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia vydal 40. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej 

krajine ( v intraviláne obcí)  Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40. 

Ide o adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami v rámci Prioritnej osi č.2., Investičnej priority 2.1 Podpora investícii na 

prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov so špecifickým cieľom 

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

 V súvislosti s touto výzvou je našou ambíciou predložiť žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Úprava a obnova parku Bellova ulica“  

Predmetom projektu je: 

▪ park na Bellovej ulici – Nové Mesto 

▪ bez zmeny účelu využívania 

 

 

CIEĽ PROJEKTU  
 
Cieľom projektu je návrh prvkov drobnej architektúry v rámci úpravy a obnovy parku na 

Bellovej ulici v Bratislave – Nové mesto (Koliba). V rámci toho je zahrnuté vytvorenie 

priestoru na oddych, detského ihriska a plochy pre psíčkarov. Projekt počíta s odstránením 

existujúcich prvkov mobiliáru a herných prvkov. V priestore parku Bellova je navrhované 

umiestnenie nových prvkov mobiliáru lavičiek, odpadkových košov a tabúľ. Na detskom 

ihrisku navrhujeme umiestniť herné prvky – hojdačky a trampolínu v dopadovej ploche z 

liatej gumy. 

  

SÚČASNÝ STAV  
 
V riešenom území je situovaných niekoľko prvkov mobiliáru a herných prvkov, ktoré je 

potrebné odstrániť v dôsledku ich zlého technického stavu.  

Prenosné nádoby určené na triedený odpad sú rozmiestnené vo viacerých častiach riešeného 

územia.  
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NAVRHOVANÉ RIEŠENIE  
 
Navrhované riešenie zahŕňa vytvorenie priestoru na oddych, detského ihriska a plochy pre 

psíčkarov.  

Oddychový priestor vznikne pred budovou Štátneho inštitútu verejného vzdelávania a pri 

detském ihrisku. Na každej ploche určenej na oddych a posedeniu budú umiestnené štyri 

lavičky a odpadkový kôš. V blízkosti detského ihriska bude umiestnená informačné tabuľa s 

prevádzkovým poriadkom.  

Detského ihrisko s originálnymi hernými prvkami, ktoré budú z prírodných resp. 

recyklovaných materiálov, bude voľne prístupné deťom rozličných vekových kategórií. Na 

ihrisku bude umiestnených spolu päť herných prvkov – jedna reťazová hojdačka, tri 

pružinové hojdačky a jedna trampolína. Herné prvky budú umiestnené v dopadovej ploche z 

liatej gumy. V okolí ihriska je ponechaná plocha trávnika určená na rozličné pohybové a 

herné aktivity.  

V rámci navrhovaného riešenia je vyčlenený priestor pre pšíčkarov. Kôš pre psíčkarov spolu s 

tabuľou Zákaz voľného pohybu psov budú umiestnené v juhovýchodnej časti riešeného 

územia. Pri vstupoch do oddychového priestoru a na detské ihrisko budú umiestnené 

zákazové tabule s nápisom: Zákaz vstupu so psom. Na existujúcej ploche z betónovej dlažby 

bude vytvorený priestor pre umiestnenie nádob na triedenie odpadu. Okolo nádob na 

separovaný zber odpadu bude inštalované kovové oplotenie.  

  

Celkové oprávnené  výdavky projektu :                                        156 000,00  €                

Nenávratné finančné prostriedky                                                   148 200,00 € 

Spolufinancovanie min . 5%                                                              7 800,00 €  

Pre  uskutočnenie projektu a jeho financovania  sa použijú zdroje mestskej časti.   

 

Tento projekt je v súlade s programom rozvoja a územným plánom mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto. Zároveň je v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a je koncipovaný v zmysle Akčného plánu adaptácie na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

na roky 2017-2020.   


