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Zodpovední

Program

Kľúčové kroky implementácie

Rozpočet na r. 2019

Názov projektu

EUR v tis.

č. projektu

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2019

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a vychádza z Koncepcie ochrany a využívania zdrojov podzemnej a povrchovej vody v BSK.
Jednou z priorít BSK je systematická a preventívna ochrana prírodného bohatstva vo forme zásob pitnej vody. BSK pripravuje spracovanie akčného plánu predmetnej koncepcie pre nastavenie ďalších krokov na nasledujúce roky. Súčasťou projektu je v
spolupráci s partnermi dlhodobé presadzovanie ochrany zdrojov vody a odstraňovania environmentálnych záťaží.

OÚPGISaŽP_5

A. Zhodnotiť aktuálny stav znečistenia podzemných vôd Bratislavy a z neho
vyplývajúce ohrozenia zdravia obyvateľstva BSK
- spracovanie akčného plánu Koncepcie ochrany a využívania zdrojov
podzemnej a povrchovej vody v BSK s návrhom opatrení

Ochrana a
využívanie zdrojov
povrchovej a
podzemnej vody

B. Presadzovať ochranu zdrojov pitnej vody (aj v spolupráci s BVS a.s.)

C. Presadzovať stanovisko proti výstavbe ropovodu cez Žitný ostrov

D. Presadzovať odstraňovanie environmentálnych záťaží v regióne

30

0

0

0

30

0

0

0

1.9

1.9

-

-

OÚPGISaŽP

OÚPGISaŽP

OÚPGISaŽP

OÚPGISaŽP

7-19

Prieb.
plnený

12-19

Prieb.
plnený

priebežne

Prieb.
plnený

priebežne

Prieb.
plnený

12-19

Do konca septembra 2019 bude zadané vypracovanie dokumentu "Akčný plán Koncepcie
ochrany a využívania zdrojov podzemnej a povrchovej vody v BSK s návrhom opatrení"
externému zhotoviteľovi. Súčasťou dokumentu bude aj vyhodnotenie aktuálneho stavu
znečistenia podzemných vôd Bratislavy a z neho vyplývajúce ohrozenia zdravia obyvateľstva
BSK. Dokument bude vypracovaný do 31.12.2019. Plnenie úlohy sa skomplikovalo
personálnymi zmenami na oddelení ŽP.
V rámci poskytovania stanovísk z úrovne Odboru ÚP, GIS a ŽP ako dotknutého orgánu,
presadzuje BSK regulatívy Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení
zmien a doplnkov týkajúce sa ochrany zdrojov pitnej vody.
V zmysle záväzného regulatívu č. 9.4.5. Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny
kraj v znení zmien a doplnkov presadzuje BSK optimalizovať územné vedenie trás potrubných
vedení strategických surovín (ropa, zemný plyn) na území BSK, vrátane zámeru ropovodu
Družba – Schwechat mimo CHVO Žitný ostrov, v súlade s rozvojom ropného a plynárenského
priemyslu.
V rámci poskytovania stanovísk z úrovne Odboru ÚP, GIS a ŽP ako dotknutého orgánu,
presadzuje BSK regulatívy Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení
zmien a doplnkov týkajúce sa odstraňovania environmentálnych záťaží.

OÚPGISaŽP_6

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečiť spracovanie materiálu, ktorý sa bude venovať návrhu adaptačných opatrení v extraviláne miest na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy za účelom vytvorenia strategického
dokumentu, ktorý bude východiskom pre rozšírenie BRDS na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka.
Dokument bude spracovaný a dodaný externým spracovateľom.

Zmena klímy
v dôsledku
fragmentácie
krajiny

Prípravné práce

0

0

-

Výber zhotoviteľa

0

0

-

Realizácia projektu

60

60

1.9

OÚPGISaŽP/
OSÚRaRP

OIČaVO/
OÚPGISaŽP/
OSÚRaRP
OÚPGISaŽP/
OSÚRaRP
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12-18

Zrušený

2-19

Zrušený

10-19

Zrušený

Odbor ÚP, GIS a ŽP po dohode s vedením Ú BSK pristúpil k zrušeniu realizácie strategického
dokumentu. OSÚSRaRP v roku 2019 plánuje začať s prípravami Adaptačného plánu BSK na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý sa bude venovať hodnoteniu zraniteľnosti primárne
intravilánu miest a obcí bratislavského kraja na negatívne dopady zmeny klímy a nastaveniu
ďalšej politiky BSK v tejto oblasti. V spolupráci s odborom ÚP, GIS a ŽP bude projekt doplnený o
hodnotenie zraniteľnosti extravilánov obcí v rámci BSK.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

OÚPGISaŽP_10

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečiť spracovanie pokračovania dokumentu "Monitoring potencialných liahnísk komárov na území BSK - 1. aktualizácia" a celoročného biologického manažmetu stavu populácie
komárov.
Forma materialu dokumentu "Monitoring potencialných ľiahnísk komárov na území BSk - 1. aktualizácia" bude tlačená a aj elektronická.

Prípravné práce (1. a 2. fáza monitoringu)

27

27

1.9.

OÚPGISaŽP

2-19

Splnený

V roku 2018 bola spracovaná 1. fáza monitoringu. Na základe dohody s vedením Úradu BSK bol
spracovaný monitoring vyhodnotený ako dostatočný na pilotný biologický manažment stavu
komárov. Z toho dôvodu sa v roku 2019 nevykonáva 2. fáza monitoringu liahnísk komárov. 2.
fáza monitoringu bude spracovaná v prípade zistenia potreby v rámci pilotného nasadenia
biologickej regulácie komárov v roku 2019.

Výber zhotoviteľa

0

0

-

OÚPGISaŽP/
OIČaVO/ OP

3-19

Splnený

Zhotoviteľ bol vybratý, už v súčastnosti realizuje aplikáciu biologickej látky na základe priamych
požiadaviek BSK

Realizácia projektu

200

200

1.9

OÚPGISaŽP

12-19

Prieb.
plnený

Realizácia projektu je zabezpečená vysúťaženým zhotoviteľom na aplikáciu, v spolupráci so
zazmluvnenou odborníčkou na monitoring liahnísk a v koordinácii s Úradom BSK.

Biologická regulácia
komárov

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom je zabezpečiť lepšiu starostlivoť o
dreviny v areáloch vo vlastníctve BSK, zvyšiť environmentálne povedomie obyvateľov BSK, podporovať ochranu lesov a ich mimoprodukčných funkcií, spolupodielať sa na spracovanvaní stratégie ochrany ovzdušia na území Slovenska a predsadzovať
priority BSK pri novelizácií zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

10

10

1.9

A. Spracovanie pasportu zelene v areáloch vo vlastníctve BSK a jej
systematická starostlivosť (vrátane mapových podkladov)

OÚPGISaŽP_11

N/A

Presadzovanie
kľúčových priorít
BSK v oblasti
životného
prostredia a
územného
plánovania

N/A

SM/ OÚPGISaŽP priebežne

Prieb.
plnený

Projekt vychádza z Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na
obdobie 2018-2025. Zástupca odboru ÚP, GIS a ŽP plní funkciu koordinátora a zároveň
usmerňuje predkladané projekty v rámci BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja
vidieka.
Dňa 24. apríla 2018 prijalo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja dokument
„Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského
samosprávneho kraja“.

3.1

B. Zvýšovanie environmentálneho povedomia a rozvoj siete ekocentier a
EVVO v regióne

0

0

-

OÚPGISaŽP

priebežne

Prieb.
plnený

C. Presadzovanie ochrany lesov na území BSK v zmysle Memoranda o
spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov

0

0

-

OÚPGISaŽP

priebežne

Prieb.
plnený

12-19

Prieb.
plnený

D. Spracovanie akčného plánu v zmysle Memoranda o spolupráci a
spoločnom postupe pri ochrane lesov (interné spracovanie)

E. Podpora a spracovanie Stratégie ochrany ovzdušia (v spolupráci s MŽP SR)

F. Presadzovanie priorít BSK pri príprave novely Zákona o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Úloha bude v akčnom pláne BSK presmerovaná na oddelenie ŽP. Cieľom je podrobná
pasportizácia všetkých drevín rastúcich vo vybraných areáloch vo vlastníctve BSK. V rámci
pasportizácie budú inventarizované stromy a kry rastúce na pozemkoch vo vlastníctve alebo
spoluvlastníctve BSK. Projekt je riešený v rámci Operačného programu Efektívna verejná
správa. Oddelenie ŽP zabezpečilo spracovanie podkladov a opis podrobnej špecifikácie
projektu.

OÚPGISaŽP

OÚPGISaŽP

OÚPGISaŽP
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priebežne

priebežne

Prieb.
plnený

Prieb.
plnený

V zmysle memoranda bola vykreovaná odborná externá pracovná skupina ako poradný orgán
BSK. Prvou úlohou poradného orgánu bude stanoviť štruktúru a pripomienkovať tvorbu
akčného plánu v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov.

BSK posudzoval zapojenie sa do pripravovaného projektu MŽP SR - "LIFE" a vytvorenie pozície
manažéra kvality ovzdušia. Projekt na 8 rokov si vyžadoval čiastočnú finančnú spoluúčasť BSK
na dobu 8 rokov a plné hradenie z úrovne BSK na ďalších 5 rokov. Vzhľadom na vylúčenie
možnosti obstarania mobilnej monitorovacej stanice kvality ovzdušia a po posúdení finančnej
stránky projektu sa BSK rozhodol nepristúpiť k uvedenému projektu. V prípade ak
kompetentné inštitúcie v oblasti ochrany ovzdušia budú spracovávať stratégie ochrany
ovzdušia, BSK je pripravený sa na spracovaní zúčastniť a podporovať ho.

Odbor ÚP, GIS a ŽP spracoval a zaslal stanovisko k návrhu nového zákona o územnom
plánovaní s požiadavkami na zapracovanie priorít BSK. Návrh zákona prebehol procesom
medzirezortného pripomienkového konania a je vo fáze vyhodnocovania zaslaných
pripomienok.

