Príloha č. 1:

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej
regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia
a rozvoja vidieka
na rok 2020

Bratislava
december 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z BRATISLAVSKEJ REGIONÁLNEJ
DOTAČNEJ SCHÉMY na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA a ROZVOJA VIDIEKA na rok
2020
ZÁMER
Bratislavský samosprávny kraj reflektuje ambiciózne ciele Európskej únie v oblasti životného prostredia. V snahe
dosiahnuť záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody (Rámcový dohovor OSN o zmene klímy) sa EÚ zaviazala znížiť
emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40% (v porovnaní s úrovňami z roku 1990) a výhľadovo do roku 2050
o 80-95%.1
Zároveň, z úrovne samospráv a regiónov sa viac ako 9800 miestnych a regionálnych orgánov z celej Európy
zaviazalo prispievať k týmto cieľom prostredníctvom účasti na Dohovore primátorov a starostov, ku ktorému sa
v roku 2013 pridal aj Bratislavský samosprávny kraj v úlohe územného koordinátora. Táto skutočnosť
predstavovala dôležitý míľnik v oblasti životného prostredia pre bratislavský kraj, keďže sa týmto prihlásil
k podpore ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia v regióne.
Aktuálnym a globálnym problémom je aj nedostatok zrážok a sucho v krajine. Dôležitosť tejto témy spočíva najmä
v tom, že nedostatok vody ovplyvňuje prakticky každý sektor hospodárstva. Riešením tejto témy sa venujú aj
strategické dokumenty Ministerstva životného prostredia SR23, pričom jedným z navrhovaných riešení je
preventívne zadržiavanie vody v krajine a intraviláne. Vodozádržné opatrenia majú za cieľ udržať zrážkovú vodu
v krajine, čím sa zároveň podporí aj zlepšenie miestnej mikroklímy.
Dôraz a záujem o politiky v oblasti ochrany životného prostredia má svoju podporu a ukotvenie aj v programovom
vyhlásení BSK. Táto priorita sa následne premietla aj do akčného plánu BSK a bola aj impulzom pre vytvorenie
Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Koncepcie ochrany
a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK a Koncepcie budovania siete environmentálnovzdelávacích centier v BSK.
Bratislavský kraj disponuje veľkým prírodným bohatstvom, ktoré však ohrozuje ľudská činnosť (hospodárstvo,
priemysel, doprava) ako aj zmena klímy. Preto je jednou z priorít BSK ochrana zdravia obyvateľov, životného
prostredia a prírodných zdrojov ako aj zmierňovanie negatívnych dopadov meniacej sa klímy a osveta obyvateľov
v oblasti ochrany životného prostredia. Vzhľadom na tieto priority je Bratislavská regionálna dotačná schéma na
podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020 zameraná primárne na realizáciu adaptačných
opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy, a to konkrétne prostredníctvom podpory budovania prvkov zelenej
a modrej infraštruktúry a prostredníctvom realizácie vodozádržných opatrení. Rovnako je cieľom BSK podporovať
a zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia prostredníctvom
environmentálnych výchovno-vzelávacích aktivít.
Zároveň, reflektujúc kritický stav výskytu komárov v bratislavskom kraji v roku 2019 sa BRDS na podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020 rozširuje aj o finančnú pomoc obciam v snahe v predstihu sa vysporiadať
s premnožením komárov na ich území. Týmto opatrením sa zároveň BSK snaží zvýšiť povedomie a motivovať obce,
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https://www.eea.europa.eu/themes/climate/intro
H2odnota je voda, dostupné online: https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/hodnota-je-voda/h2odnota-je-voda-akcnyplan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.pdf
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aby na reguláciu komárej populácie nepoužívali chemické postreky, ale biologické aplikácie, ktoré sú šetrnejšie
k životnému prostrediu.
1

CIELE
✓ Znižovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry
a realizácie vodozádržných opatrení
✓ Ochrana životného prostredia a biodiverzity v kraji
✓ Regulácia komárej populácie biologickou aplikáciu pri obciach nachádzajúcich sa pri Morave
✓ Rozvoj environmentálneho povedomia obyvateľov kraja

2 OBLASTI PODPORY
Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy obsahuje základné informácie o klimatických pomeroch v kraji a jeho subregiónoch, očakávané prejavy
zmeny klímy a návrhy konkrétnych adaptačných opatrení na riešenie negatívnych dopadov zmeny klímy,
respektíve na ich prevenciu. Dokument Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v BSK obsahuje informácie
ohľadne rizikových lokalít komárej populácie, charakterizuje tieto lokality a navrhuje možnosti kontroly
a biologickej regulácie komárov. Oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety sa systematicky venuje
dokument Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025.
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka zohľadňuje
definované kľúčové témy a aktuálne programové vyhlásenie BSK a na rok 2020 vyhlasuje výzvu otvorenú pre
nasledujúce oblasti:
1.
2.
3.
2.1
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Životné prostredia verejná infraštruktúra (adaptačné opatrenia na zmenu klímy a osadenie prvkov
drobnej architektúry)
Regulácia komárej populácie
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Cieľové skupiny
✓ Pre oblasť podpory 1: Mestá a obce v rámci Bratislavského samosprávneho kraja
✓ Pre oblasť podpory 2: obce Vysoká pri Morave, Zohor, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Veľké
Leváre, Malé Leváre4
✓ Pre oblasť podpory 3: občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
ktoré boli definované v rámci schválenej Koncepcie budovania siete environmentálnovzdelávacích centier v BSK, Príloha č. 4: Zoznam poskytovateľov EVVO v BSK – zoznam tvorí prílohu
č. 2 tejto výzvy)

Uvedené ako najviac postihnuté v dokumente „Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v BSK“
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Tab. 1 Matica povinnej kombinácie opatrení

Matica povinnej kombinácie opatrení

1. Životné prostredie

Primárne opatrenie

Povinná kombinácia

1.1 Rozvoj zelenej infraštruktúry
a vodozádržných opatrení v mestách
a obciach

Bez povinnej kombinácie

1.2 Drobná verejná infraštruktúra
1.1 Rozvoj zelenenej infraštruktúry
(revitalizácia a modernizácia verejných
a vodozádržných opatrení v mestách a obciach
priestranstiev v obci)
2. Biologická regulácia
komárov

2.1 Monitorovanie a regulácia počtu
komárov

Bez povinnej kombinácie

3. Environmentálna
výchova, vzdelávanie
a osveta

3.1 Environmentálne výchovnovzdelávacie aktivity

Bez povinnej kombinácie

Tab. 2 Oblasti podpory

Oblasť podpory

Opatrenie

Oprávnené aktivity
a)

Vytváranie nových plôch zelene:
Premena malých nevyužívaných plôch na malé parky

b) Revitalizácia hnedých plôch (brownfieldy) na plochy
zelene
c) Premena betónových a asfaltových parkovísk na nové
plochy zelene napr. prostredníctvom polo/plnovegetačných
tvárnic
1. Životné
prostredie

1.1 Rozvoj zelenej
infraštruktúry a
vodozádržných
opatrení v mestách a
obciach

-

Realizácia alebo revitalizácia vodných prvkov:

a) Vodné prvky s obehom vody – fontánky, umelé potoky,
pochôdzne fontány
b) Vodné prvky bez obehu vody – jazierka, malé vodné
plochy, mokrade, vlhké stanovištia, otvorené zvody dažďovej
vody
Vybudovanie/rekonštrukcia vsakovacích prvkov za
účelom zvýšenia retencie a akumulácie vody v krajine, a tým
odľahčiť existujúce kanalizácie, ako aj bojovať proti suchu:
a) Zasakovacie rigoly
b) Dažďové záhrady
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c) Poldre
d) Umelé mokrade
e) Vsakovacie prielahy a vsakovacie ryhy
f) Vsakovacie nádrže
g) Vsakovacie šachty
h) Vsakovacie bloky
i) Vsakovacie a retenčné plochy (s využitím priepustného
betónu/asfaltu alebo zatrávňovacích tvárnic)
j)

Zberné jazierka

k) Revitalizácia malých vodných tokov, mokradí, obnova
riečnych ramien, zlepšenie prietoku, oživenie vody, kaskády
a hrádzky pre okysličovanie vody, terénne úpravy dna koryta
ako aj brehov spolu s revitalizáciou biodiverzity brehov za
účelom zlepšenia retenčnej schopnosti krajiny
Revitalizácia biokoridorov zabezpečujúcich udržateľnosť,
resp. rozšírenie rozsahu ekosystémových služieb
Výsadba, revitalizácia, obnova a ochrana uličnej zelene
a zelene pri komunikáciách
a)
Výsadba a revitalizácia skupiny stromov a stromoradí
(prednostne odolnými, nenáročnými druhmi a tradičnými
odrodami miestnej proveniencie, najmä panónskeho,
prípadne aj submediteránneho a mediteránneho pôvodu, nie
inváznymi alebo exotickými druhmi rastlín a drevín)
b) Tvorba a revitalizácia menších plôch verejnej zelene pri
komunikáciách, parkoviskách a na uliciach (s dôrazom na
prírode blízky charakter zelene – napr. lúčny, nie trávový
koberec, pričom sa má jednať o nízkoúdržbové riešenia bez
potreby, alebo s minimálnou potrebou zavlažovania)
c) Premena nepriepustných (asfaltových/betónových
a pod.) chodníkov v kontakte s verejnou zeleňou
na priepustné s využitím mlatového povrchu, priepustného
asfaltu/betónu a pod.
d) Premena nepriepustných a hnedých plôch na zelené
plochy/parkovú zeleň
e) Budovanie vegetačných stredových deliacich pásov medzi
komunikáciami a vegetačných prvkov v rámci komunikácií
(cestné ostrovčeky na vstupoch do obcí, kruhové objazdy
a pod.)
f) Osadenie vodopriepustných ochranných prvkov
na ochranu pôdy v okolí kmeňa stromu pred udupaním
a prílišným zhutnením,
g) Modernizácia a budovanie závlahového systému pre
starostlivosť o verejnú zeleň využívajúci zachytávanú dažďovú,
resp. úžitkovú vodu (nie pitnú vodu),
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Výsadba a revitalizácia zelene vo vnútroblokoch
obytných a verejných budov, a v areáloch organizácií
zriadených obcou
a) Výsadba a revitalizácia plôch zelene, skupiny stromov
a stromoradí ( prednostne odolnými, nenáročnými druhmi
a tradičnými odrodami miestnej proveniencie, najmä
panónskeho, prípadne aj submediteránneho a mediteránneho
pôvodu, nie inváznymi alebo exotickými druhmi rastlín
a drevín)
b) Premena nepriepustných (asfaltových/betónových
a pod.) chodníkov v kontakte s verejnou zeleňou
na priepustné s využitím mlatového povrchu, priepustného
asfaltu/betónu a pod.
c) Premena nepriepustných plôch na zelené plochy
d) Budovanie dažďových záhrad
e) Osadenie vodopriepustných ochranných prvkov
na ochranu pôdy v okolí kmeňa stromu pred udupaním
a prílišným zhutnením
f) Modernizácia a budovanie závlahového systému pre
starostlivosť o verejnú zeleň využívajúci zachytávanú dažďovú,
resp. úžitkovú vodu (nie pitnú vodu),
Budovanie a revitalizácia retenčných (vodozáchytných)
prvkov na komunikáciách a v ich bezprostrednom okolí
a) Drenážne obrubníky
b) Vodopriepustná dlažba na okrajoch komunikácií
c) Systém zachytávania vody a jej odvedenia mimo
kanalizačnú sieť (napr. vsakovaním do podložia, polievaním
zelene a pod.)
d) Zasakovacie rigoly, prielahy, ryhy, šachty a bloky
pre odvádzanie dažďovej vody k nespevnených komunikácií
pre odvedenie vody mimo kanalizačnú sieť alebo oneskorené
postupné odvedenie do kanalizačnej siete,
e) Budovanie vegetačných stredových deliacich pásov medzi
komunikáciami a vegetačných prvkov v rámci komunikácií
(cestné ostrovčeky na vstupoch do obcí, kruhové objazdy a
pod.)
Vytváranie nových plôch zelene na budovách
vo vlastníctve obcí a organizácií zriadených obcami
a) Budovanie vegetačných (zelených) striech
b) Budovanie vegetačných (zelených) fasád
c) Budovanie vegetačných (zelených) stien
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1.2 Rekonštrukcia,
revitalizácia a
modernizácia
- Osadenie prvkov drobnej architektúry – lavičky, smetné
verejných
koše, smerové alebo informačné tabule, cyklostojany,
priestranstiev v obci
zábradlia, kvetináče
(maximálne 30% z
celkových výdavkov
na projekt)

2. Biologická
regulácia
komárov

2.1 Monitorovanie a
- Aplikácia biologického prípravku na reguláciu počtu
regulácia počtu
komárov
komárov

3.
- Systematické vzdelávanie žiakov materských, základných
Environmentálna 3.1 Environmentálne
a stredných škôl v oblasti environmentálnej výchovy,
výchova,
výchovnovzdelávania a osvety. Počet žiakov zapojených do vzdelávania
vzdelávanie a
vzdelávacie aktivity
je minimálne 300.
osveta

Presný popis všetkých spomínaných adaptačných opatrení ako aj mnohé ďalšie opatrenia je možné nájsť
v „Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy“, ktorý je dostupný na webovej adrese: http://www.region-bsk.sk/koncepcne-materialy.aspx.
Východiskový dokument v súvislosti s reguláciou komárej populácie predstavuje dokument s názvom
„Monitoring
potenciálních
liahnisk
komárov
v BSK“,
dostupný
na
webovej
adrese:
https://bratislavskykraj.sk/monitoring-liahnisk-komarov/. Kľúčový dokument v oblasti ekovýchovy v BSK
predstavuje Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom
kraji na obdobie 2018-2025, dostupný na webovej adrese:
https://portal.egov.region-bsk.sk/c/document_library/get_file?groupId=20182&fileEntryId=151446.
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KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU
✓ Pre oblasť podpory 1: obec, mesto alebo mestská časť na území BSK, vrátane hlavného mesta SR Bratislavy
✓ Pre oblasť podpory 2: obce Vysoká pri Morave, Zohor, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Veľké Leváre,
Malé Leváre5
✓ Pre oblasť podpory 3: občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktoré
boli definované v rámci schválenej Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier
v BSK, Príloha č. 4: Zoznam poskytovateľov EVVO v BSK – zoznam tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy)

Uvedené ako najviac postihnuté v dokumente „Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v BSK“
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O dotáciu nemôže požiadať organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
4

KEDY ŽIADAŤ O DOTÁCIU
V zmysle tejto výzvy je možné žiadosť podať v termíne od zverejnenia výzvy do 31.1.2020. Žiadosť je potrebné
podať v uzavretej obálke a označiť „BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2020“.
Rozhodujúci je dátum podania v Podateľni Úradu BSK, resp. dátum podania na pošte.

5

AKÁ SUMA JE K DISPOZÍCII
✓ Pre túto výzvu je vyčlenených 13% z finančných prostriedkov vyčlenených na dotačný program BSK.
✓ Pre oblasť podpory 1. Životné prostredie a verejná infraštruktúra: výška poskytnutej dotácie je
maximálne 12 000 EUR, avšak minimálne 5 000 EUR. Pre oblasť podpory 1. sú alokované finančné
prostriedky vo výške 220 000 EUR.
✓ Pre oblasť podpory 2. Regulácia komárej populácie: výška poskytnutej dotácie je maximálne 4 000 EUR.
Pre oblasť podpory 2. sú alokované finančné prostriedky vo výške 28 000 EUR.
✓ Pre oblasť podpory 3. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta: výška poskytnutej dotácie je
maximálne 3 000 EUR, avšak minimálne 1 000 EUR. Pre oblasť podpory 3. sú alokované finančné
prostriedky vo výške 12 000 EUR.
✓ Pre oblasť podpory 1. Životné prostredie a verejná infraštruktúra a oblasť podpory 3. Environmentálna
výchova, vzdelávanie a osveta: výška minimálneho spolufinancovania je minimálne 25% z celkového
rozpočtu projektu uvedeného v žiadosti o poskytnutie dotácie. Túto výšku spolufinancovania je zároveň
úspešný žiadateľ o poskytnutie dotácie povinný preukázať pri zúčtovaní poskytnutej dotácie.
✓ Pre oblasť podpory 2. Regulácia komárej populácie: výška minimálneho spolufinancovania je 15%
s celkového rozpočtu projektu uvedeného v žiadosti o poskytnutie dotácie. Túto výšku spolufinancovania
je zároveň úspešný žiadateľ o poskytnutie dotácie povinný preukázať pri zúčtovaní poskytnutej dotácie.
✓ Maximálna výška poskytnutých dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi zo všetkých dotačných schém BSK
nesmie prekročiť hranicu 20 000 EUR v jednom rozpočtovom roku.
✓ Z prostriedkov dotácie sa umožňuje refundácia nákladov spojených s prípravou aktivít a podujatí, na ktoré
je požadovaná dotácia schválená, a ktoré sa realizovali v danom kalendárnom roku.
✓ Predkladaný projekt nemôže byť spolufinancovaný z iných prostriedkov rozpočtu BSK, ani z iných
dotačných schém BSK.

5.1 ČO NEMÔŽE BYŤ PODPORENÉ
Dotáciu podľa tejto výzvy a Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK
nemožno poskytnúť najmä na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov,
úhradu stravného a cestovných náhrad zamestnancov, nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
projektovú dokumentácia pri investičných projektoch,
prevádzkové náklady organizácie,
nákup osobných motorových vozidiel a motocyklov,
bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky,
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j)

nákup pozemkov a prenájom pozemkov na obdobie presahujúce lehotu realizácie projektu.

6 POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O DOTÁCIU
Žiadateľ vyplní žiadosť elektronicky cez dotačný portál BSK (http://dotacie.region-bsk.sk/login), kde sa
zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými
prílohami v súlade s legislatívou doručiť na Podateľňu Úradu BSK - osobne alebo poštou na adresu:
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
V prípade podania žiadosti prostredníctvom elektronickej služby BSK (týka sa len tých žiadateľov, ktorí sú držiteľmi
občianskeho preukazu vybaveného čipom (eID karta) a ktorí sa rozhodnú podať žiadosť prostredníctvom
elektronickej komunikácie), žiadateľ podáva žiadosť na doméne https://portal.egov.region-bsk.sk/, pričom ju
nemusí registrovať a zasielať spôsobom uvedeným v úvode tohto ustanovenia.
Žiadateľom sa odporúča uchovať potvrdenie o zaslaní / doručení žiadosti pre prípad, že by bolo Úradom BSK
potvrdenie vyžiadané.
6.1 AKÉ SÚ POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
Na základe registrácie žiadateľa v elektronickom portáli BSK a predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie vedie
BSK register žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu BSK.

POVINNÉ DOKLADY PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O
POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU BSK
Oprávnení žiadatelia so sídlom na území BSK

Doklady stávajúce sa
súčasťou registra
žiadateľov

I. a jediné kolo / k podaniu žiadosti

Obce, mestá,
mestské časti

Občianske
združenie
Nadácia
Nezisková
org.

1. Doklad o zriadení
(napr. stanovy, nadačná listina, štatút a podobne)





2. Kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v
mene žiadateľa
(menovací dekrét alebo iný relevantný doklad o
vymenovaní štatutárneho zástupcu)









3. Doklad o pridelení DIČ
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Doklady potrebné priložiť ku každej žiadosti

4. Doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v
banke alebo nedávny výpis z bankového účtu





5. Výpis z registra trestov právnických osôb organizácie
(originál alebo úradne overená kópia)





6. Čestné prehlásenie o stave a dlhoch žiadateľa
(Dokument je prílohou k výzve a je zverejnený na webovej
stránke BSK) - originál





Ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie
nehnuteľnosti, tak aj:
7. Projektová dokumentácia - pri projektoch, ktoré sú
investičnými projektami, a pri ktorých sa vyžaduje
územné alebo stavebné povolenie





8. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti
alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti





9. Súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu
(ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt)





Ďalšie povinné prílohy k žiadosti (pre oblasť podpory 1. Životné prostredie a verejná infraštruktúra):
a. katastrálna mapa zobrazujúca dotknuté pozemky,
b. fotodokumentácia obsahujúca aktuálny stav riešeného priestoru (minimálne 4 fotky),
c. vizualizácia, príp. situačný nákres riešeného priestoru po ukončení všetkých aktivít projektu (minimálne
vyznačenie situácie v mapových podkladoch v prípade jednoduchších projektoch bez projektovej
dokumentácie)
d. doklad o vydaní stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby; v prípade, že realizácia vybraných
aktivít nevyžaduje vydanie stavebného povolenia ani ohlásenie drobnej stavby, priloží žiadateľ čestné
vyhlásenie, že aktivity projektu nevyžadujú spomínané doklady spolu s citáciou zo stavebného zákona,
ktorá bude popisovať dôvod, prečo nebolo potrebné získať stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej
stavby,
e. minimálne jednu cenovú ponuku na každú položku rozpočtu projektu,
f. iné špecifické doklady potrebné k posúdeniu žiadosti (súhlasné stanoviská príslušných úradov, napr. SVP
š.p., ŠOP SR a pod.), ak si to vyžaduje vyššia právna norma.
Odporúčanie:
V prípade projektu s väčším rozsahom odporúčame priložiť k žiadosti aj projektovú dokumentáciu. Tá by mala
byť spracovaná buď v stupni Dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane agregovaného rozpočtu, alebo
rozpočtu na základe výkazu výmer, prípadne v nižšom stupni, ale musí byť predložená spolu s agregovaným
rozpočtom, technickou správou a situačným výkresom.
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Ďalšie povinné prílohy k žiadosti (pre oblasť podpory 2. Regulácia komárej populácie):
a. čestné vyhlásenie žiadateľa, že pred aplikáciou biologického prípravku bude vykonaný monitoring
potenciálnych liahnísk komárov s následným predložením správy (vyhodnotenia) z daného monitoringu,
ktorá bude podpísaná starostom obce a poverenou osobou, ktorá bude zaškolená odbornými pracovníkmi
BSK, pričom táto správa bude obsahovať záver a odporúčanie na aplikáciu biologického prípravku vo
vybraných lokalitách
Vysvetlenie oprávnenosti aktivity Nákup a aplikácia prípravku na reguláciu počtu komárej populácie:
Oprávnenosť aktivity je podmienená realizovaním monitoringu lokalít s výskytom liahnísk poverenými osobami
zaškolenými odbornými pracovníkmi BSK. Monitoring musí preukázať v príslušnej správe opodstatnenosť
použitia biologického prípravku. Oprávnené použitie biologického prípravku nastane v prípade výskytu lariev
v monitorovaných lokalitách v koncentrácii minimálne 20jedincov na liter skúmanej vzorky. Správa musí byť
podpísaná zo strany poverených osôb vykonávaných monitoring liahnísk a zároveň starostom príslušnej obce.
Príjemca dotácie je povinný vrátiť nepoužité finančné prostriedky z poskytnutej dotácie podľa § 14 ods. 2. písm.
f) Všeobecne záväzného nariadenie BSK 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho
kraja.6
Ďalšie povinné prílohy k žiadosti (pre oblasť podpory 3. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta):
a. Deklarovaný záujem o spoluprácu materskej školy a/alebo základnej školy a/alebo strednej školy so
žiadateľom o aktivity ekovýchovy a vzdelávania v roku 2020 (email, list, iný dokument),
b. minimálne jednu cenovú ponuku na každú položku rozpočtu projektu,
c. iné špecifické doklady potrebné k posúdeniu žiadosti (súhlasné stanoviská príslušných úradov, napr. SVP
š.p., ŠOP SR a pod.), ak si to vyžaduje vyššia právna norma.
Ak je žiadateľ už evidovaný v registri žiadateľov, doklady v bodoch 1-3 predkladá iba v prípade zmien údajov
v týchto dokladoch (t.j. v prípade zmien v stanovách, resp. v štatúte organizácie, v obchodnom registri, taktiež
v prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa právnej subjektivity či živnostenského oprávnenia žiadateľa, zmeny
štatutárneho zástupcu organizácie). Inak prikladá k žiadosti len čestné prehlásenie, že ku dňu podania žiadosti sa
nezmenili náležitosti a údaje z príloh evidovaných v registri žiadateľov, t.j. z príloh v bodoch 1-3.
Prílohy uvedené v bodoch 4-8 prikladá žiadateľ vždy, t.j. ku každej žiadosti.
Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie
žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania k doplneniu. Vyzvanie na doplnenie bude zaslané na emailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za projekt, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti. Lehota je splnená
v prípade, ak v posledný deň lehoty podľa prechádzajúcej vety, sú potrebné doklady doručené na Podateľňu
Úradu BSK, ak vo vyzvaní na doplnenie nie je uvedený iný spôsob doručenia (napr. emailom).

Materiály zaslané na Úrad BSK v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie a jej príloh sa žiadateľom nevracajú.
6.2

6

Dôvody vyradenia žiadostí
✓ žiadosť bola podaná po termíne stanovenom výzvou,

https://brds.sk/wp-content/uploads/2018/11/VZN_BSK_č.-5-2018_o_poskytovaní_dotácií_z_rozpočtu_BSK.pdf
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✓ žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme a následne v tlačenej podobe podľa
pravidiel uvedených v tejto výzve,
✓ v žiadosti chýbali informácie nevyhnutné pre jej posúdenie,
✓ žiadateľ v rozpočte uvedenom v žiadosti nedeklaruje ani povinné minimálne spolufinancovanie v zmysle
príslušnej výzvy,
✓ žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na doplnenie,
✓ žiadosť zásadne nezodpovedá oblastiam podpory a cieľom uvedeným vo výzve,
✓ Úrad BSK si vyhradzuje právo v prípade skrytej duplicity (rovnaké projekty, resp. projekty s rovnakým
cieľom, podané pod menom rôznych subjektov) túto preskúmať a v odôvodnených prípadoch projekty
vyradiť.
7 PROCES POSUDZOVANIA ŽIADOSTÍ
Doručené žiadosti o poskytnutie dotácie budú formálne posudzované v zmysle VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu BSK a v súlade s ustanoveniami príslušnej výzvy.
Žiadosti o poskytnutie dotácie podané v rámci BRDS posudzuje príslušná hodnotiaca komisia.
Mechanizmus posudzovania žiadostí v rámci BRDS:
a) Odborná hodnotiaca komisia posudzuje žiadosti na základe príslušnou výzvou vopred stanovených kritérií
hodnotenia. Každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja členovia odbornej hodnotiacej komisie.
Žiadostiam je prideľovaný počet bodov aj so zdôvodnením.
b) Odborná hodnotiaca komisia zostavuje odporúčanie na pridelenie dotácie na základe počtu pridelených
bodov. Odporúčaná výška dotácie je stanovená pre žiadosti, ktoré v priemere bodových hodnotení oboch
hodnotiteľov získali 65% a viac maximálneho bodového zisku. Návrh odbornej hodnotiacej komisie
predložený dotačnej komisii má odporúčací charakter a obsahuje zoznam všetkých posudzovaných
žiadostí.
c) Dotačná komisia posúdi návrh odbornej hodnotiacej komisie. Na základe zdôvodnenia môže dotačná
komisia zmeniť výšku dotácie navrhnutej odbornou hodnotiacou komisiou.
d) Dotačná komisia predkladá zastupiteľstvu podľa jednotlivých výziev v schéme BRDS návrh na poskytnutie
dotácií s odporúčaním na ich schválenie. Zastupiteľstvo následne prerokuje návrh na poskytnutie dotácií.
8

KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŽIADOSTÍ
1) Základným kritériom je splnenie formálnych náležitostí v zmysle VZN BSK č. 5/2018 a znenia výzvy.
2) Žiadosti spĺňajúce formálne náležitosti budú hodnotené odbornou hodnotiacou komisiou. Pre
hodnotenie žiadostí je určujúci priradený celkový počet bodov pridelený od odbornej hodnotiacej
komisie. Každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja členovia hodnotiacej komisie podľa nasledujúcich
kritérií:
Pre hodnotenie žiadostí o dotáciu, ktoré spĺňajú formálne náležitosti, je určujúci priradený celkový počet
bodov pridelený od dvoch členov odbornej hodnotiacej komisie (čím viac bodov, tým lepšie hodnotenie)
podľa nasledujúcich kritérií (celkový počet bodov 50).
Pre oblasť podpory 1. Životné prostredie a verejná infraštruktúra sú stanovené nasledujúce kritériá:
a. dopad projektu na obyvateľstvo (0 – 10 bodov) – 1 bod - projekt má dopad na určitú časť
obyvateľstva obce (časť obce, ulica a pod.); 5 bodov - projekt má dopad na obyvateľov väčšiny
obce; 10 bodov - projekt má dopad na obyvateľov viacerých obcí, prípadne mikroregiónov
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b. počet realizovaných aktivít zameraných na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
(3 - 10 bodov) –3 body – 1 aktivita; 7 bodov – 2 aktivity; 10 bodov – 3 a viac aktivít
c. finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu (0 – 15 bodov)
d. miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (0 - 5 bodov) – 1 bod – 25 %
spolufinancovanie; 3 body – viac ako 25 % až 50 % spolufinancovanie; 5 bodov – viac ako 50 %
spolufinancovanie
e. prínos projektu pre zvýšenie miery adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v rámci územia
Bratislavského kraja, ktoré sú v súlade s vybranými strategickými dokumentami BSK (0-10 bodov)7.
Pre oblasť podpory 2. Regulácia komárej populácie sú stanovené nasledujúce kritériá:
a. súlad s dokumentom „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v BSK“ (0 – 15 bodov)
b. efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľa (0 – 10 bodov)
c. schopnosť realizácie projektu (0 – 10 bodov)
d. dopad na obyvateľov (0 – 15 bodov)
Pre oblasť podpory 3. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
a. dopad projektu na obyvateľstvo (0 – 10 bodov) – 1 bod - projekt má dopad na určitú časť
obyvateľstva obce (časť obce, ulica a pod.); 5 bodov - projekt má dopad na obyvateľov väčšiny
obce; 10 bodov - projekt má dopad na obyvateľov viacerých obcí, prípadne mikroregiónov
b. počet realizovaných aktivít zameraných na spoznávanie alebo prezentáciu prvkov alebo zložiek
životného prostredia, ochrany prírody, biodiverzity alebo prírodného dedičstva na území BSK
(0 - 10 bodov) – 0 bodov – žiadna aktivita; 3 body – 1 aktivita; 7 bodov – 2 aktivity; 10 bodov –
3 a viac aktivít
c. finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu (0 – 15 bodov)
d. miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (0 - 5 bodov) – 1 bod – 25 %
spolufinancovanie;
3 body – viac ako 25 % až 50 % spolufinancovanie; 5 bodov – viac ako 50 % spolufinancovanie e)
prínos projektu pre zvýšenie atraktívnosti, jedinečnosti, inovatívnosti územia Bratislavského kraja,
prípadne súlad s vybranými strategickými dokumentami BSK (0 – 10 bodov).
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ZMLUVNÉ PODMIENKY
✓ BSK uzatvorí so žiadateľom, ktorému sa poskytuje dotácia písomnú Zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorej
náležitosti sú zadefinované vo VZN č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK.
✓ Zmena účelu projektu, na ktorý sa dotácia poskytuje nie je možná.
✓ Realizácia projektov musí na základe tejto výzvy prebehnúť v kalendárnom roku 2020.

9.1 Poskytnutie dotácie ako minimálna pomoc (de minimis)
Finančné prostriedky sa v rámci oblasti podpory 3. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta tejto výzvy
poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de minimis) podľa aktuálneho znenia Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja. V prípade, že bude
žiadosť úspešná, bude žiadateľ o tejto skutočnosti informovaný a bude vyzvaný na povinné doplnenie všetkých
informácií súvisiacich s prijatím akejkoľvek inej pomoci de minimis prijatej na základe nariadení alebo na základe
iných predpisov Európskej únie o pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas
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Dostupné online: http://www.region-bsk.sk/koncepcne-materialy.aspx
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prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci de
minimis.
Takýto žiadateľ je zároveň povinný predložiť BSK vyhlásenie o tom, že:
a) sa voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie,
ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
b) nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článkov 2 odsekov 2 nariadenia
komisie č. 1407/2013; Ak príjemca patrí do skupiny podnikov, predloží údaje o pomoci prijatej v
sledovanom období za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik.
V prípade fúzií alebo sa pri zisťovaní toho, či prípadná nová pomoc de minimis pre tento nový alebo nadobúdajúci
podnik presahuje príslušný strop, zohľadní každá pomoc de minimis poskytnutá predtým ktorémukoľvek zo
spájajúcich sa podnikov. Pomoc de minimis zákonne poskytnutá pred fúziou alebo akvizíciou zostáva zákonnou.
V prípade rozdelenia jedného podniku na dva či viac samostatných podnikov sa pomoc de minimis poskytnutá
pred rozdelením priradí tomu podniku, ktorý z nej profitoval, čo je v zásade ten podnik, ktorý preberá činnosti, na
ktoré sa pomoc de minimis využila. Ak takéto priradenie nie je možné, pomoc de minimis sa priradí úmerne na
základe účtovnej hodnoty vlastného kapitálu nových podnikov v deň nadobudnutia účinnosti rozdelenia podniku.
10 ZÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE
Príjemca dotácie je povinný zúčtovať dotáciu podľa podmienok uvedených v zmluve do 60 dní od termínu
realizácie projektu a k zúčtovaniu dotácie priložiť:
a) správu o uskutočnení výstupov projektu a splnení účelu dotácie podľa vzoru správy zverejneného na web
stránke BSK v časti „DOTÁCIE BSK“,
b) čestné vyhlásenie príjemcu, že mu na účel podľa tejto zmluvy a/alebo projekt nebola poskytnutá dotácia
v plnej výške zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov,
c) čestné vyhlásenie príjemcu, že výstupy projektu boli spolufinancované v zmysle podmienok príslušnej
výzvy, pričom spolufinancovanie sa počíta z celkového rozpočtu projektu priloženého k žiadosti
o poskytnutie dotácie; súčasťou čestného vyhlásenia bude celková rekapitulácia výdavkov na výstupy
projektu, vyčíslenie výšky čerpanej sumy z poskytnutej dotácie a vyčíslenie výšky celkovej sumy
spolufinancovania spolu s uvedením sumy spolufinancovania podľa jednotlivých položiek rozpočtu
projektu priloženého k žiadosti o poskytnutie dotácie,
d) fotokópie účtovných dokladov o čerpaní finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie s náležitosťami
podľa príslušných osobitných predpisov (napr. faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné bloky, výpisy
z bankového účtu),
e) fotodokumentáciu o zrealizovaní výstupov projektu (pre oblasť podpory 2. Regulácia komárej populácie:
fotodokumentácia v priebehu realizácie projektu),
f) dokumentáciu o propagácii BSK.
11 SPÔSOB PROPAGÁCIE
Úspešný žiadateľ, v závislosti od charakteru projektu, zrealizuje propagáciu finančnej podpory BSK informovaním
verejnosti, a to nasledujúcim spôsobom:
1. na sociálnych sieťach, web stránke žiadateľa a vo všetkých printových materiáloch pojednávajúcich o
podporenom projekte v súlade s dizajn manuálom,
2. uvedením BSK ako partnera projektu vo všetkých mediálnych výstupoch, v prípade TV a Rádio spotov s
použitím vety: „Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre
život“ na konci spotu,
3. v prípade podujatí súvisiacich s projektom v ich úvode a v závere,
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4. umiestnením loga BSK na finančne podporovanom predmete alebo nosiči (platí iba pre oblasť podpory 1.
Životné prostredie a verejná infraštruktúra),
5. verbálnou propagáciou na udalostiach týkajúcich sa podporovaného projektu,
6. umiestnením propagačných materiálov počas sprievodného podujatia na viditeľnom mieste (Tieto
materiály budú zapožičané a prevzaté na Úrade BSK. Prevzatie je možné si dohodnúť na adrese
propagacia@region-bsk.sk).
V prípade projektov zameraných na rekonštrukciu alebo stavbu žiadateľovi okrem bodov č. 1. – 6. navyše
zabezpečí bod č.7:
7. trvalým umiestnením informačnej tabule na viditeľnom mieste realizácie projektu, a to od podpisu zmluvy
o poskytnutí dotácie (tabuľu, vyrobenú z hliníka vo formáte A3, A2 alebo A1 zabezpečuje BSK. Žiadateľ si
vhodný formát vyzdvihne na úrade BSK.).
12 ZVEREJŇOVANIE A PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
Úrad BSK zverejňuje na webovom sídle BSK zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie podľa dotačných
schém obsahujúci najmä označenie príjemcu, účel dotácie, sumu žiadanej a sumu poskytnutej dotácie,
hodnotenie odborných hodnotiacich komisií v rámci BRDS priebežne, najneskôr však do konca kalendárneho roka,
na ktorý bola dotácia poskytnutá.
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SÚVISIACE DOKUMENTY A UŽITOČNÉ LINKY
✓ Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK
✓ Webová stránka BSK v časti Dotácie - https://bratislavskykraj.sk/dotacie/
✓ Webová stránka k BRDS - https://brds.sk/
✓ Dotačný portál BSK - http://dotacie.region-bsk.sk/login
✓ Čestné prehlásenie o stave a dlhoch žiadateľa
✓ Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - http://www.regionbsk.sk/koncepcne-materialy.aspx
✓ Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025 https://portal.egov.region-bsk.sk/c/document_library/get_file?groupId=20182&fileEntryId=151446
✓ Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v BSK - https://bratislavskykraj.sk/monitoring-liahniskkomarov/

14 KONZULTÁCIE
✓ Bližšie informácie o výzve, ako aj konzultácie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie budú
poskytovať pracovníci Oddelenia stratégie a územného rozvoja Úradu BSK: Mgr. Veronika Gálová
(veronika.galova@region-bsk.sk, 02/482 64 259) a Mgr. Ján Stano (jan.stano@region-bsk.sk,
02/482 64 113)
✓ Otázky týkajúce sa procesu podávania žiadostí, dotačného portálu a formálnych náležitostí žiadostí
adresujte na dotacie@region-bsk.sk (Oddelenie dotácií Úradu BSK)

V Bratislave, dňa
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Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie
Dolupodpísaný žiadateľ
...................................................................................................................................................................
názov / obchodné meno / meno, priezvisko, titul
so sídlom
...................................................................................................................................................................
požadujúci dotáciu na projekt
...................................................................................................................................................................
názov projektu

čestne vyhlasujem, že:
1. žiadateľ má ku dňu podania žiadosti vyrovnané všetky záväzky voči štátu:
a. Inšpektorát práce
b. Sociálna poisťovňa
c. všetky zdravotné poisťovne - Všeobecná ZP, Union ZP, Dôvera ZP;
2. žiadateľ ku dňu podania žiadosti nemá daňové nedoplatky;
3. žiadateľ ku dňu podania žiadosti nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je
v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
4. proti žiadateľovi nie je ku dňu podania žiadosti vedené exekučné konanie;
5. žiadateľ nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať pomoc
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (týka sa len trestne zodpovedných právnických osôb).
Všetky údaje uvedené v žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé, úplné a správne.
Žiadateľ čestne prehlasuje, že si je vedomý toho, že v prípade, ak mu bola a/alebo bude na ten istý projekt a/alebo
účel projektu poskytnutá dotácia v plnej výške zo štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov, je povinný
dotáciu poskytnutú Bratislavským samosprávnym krajom vrátiť.

............................................................
Dátum a miesto

.........................................................................
Podpis žiadateľa / štatutárneho zástupcu žiadateľa

Ak je žiadateľ už evidovaný v registri žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu BSK (na základe
registrácie v elektronickom portáli a predloženia prvej žiadosti o poskytnutie dotácie za účinnosti VZN BSK č.
16

5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK, t.j. po 12.10.2018), súčasne čestne prehlasuje, že ku dňu podania
žiadosti sa nezmenili náležitosti a údaje z príloh podľa § 7 ods. 5 písm. a), b) a c) VZN BSK č. 5/2018 evidovaných
v registri žiadateľov (doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene
žiadateľa, výpis z príslušného registra). 8

............................................................

.........................................................................

Dátum a miesto

8

Podpis žiadateľa / štatutárneho zástupcu žiadateľa

Svojím podpisom potvrdzuje len ten žiadateľ, ktorého sa týka čestné prehlásenie v tomto odseku
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Príloha č. 2: Zoznam oprávnených žiadateľov pre oblasť podpory 3: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

P.č.

Názov subjektu

Web/FB/blog

Právna subjektivita/prevádzkovateľ

Sídlo

1.

ArTUR
Bratislavské regionálne ochranárske
združenie (BROZ)

ozartur.sk

Občianske združenie

Hrubý Šúr

www.broz.sk

Občianske združenie

Bratislava - MČ Karlova Ves

2.
3.

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

www.daphne.sk

Občianske združenie

4.
5.
6.
7.

Envirosvet
Jablonka
Klub stráže prírody
Modrá sova

www.envirosvet.sk

www.modrasova.sk

Občianske združenie
Občianske združenie
Občianske združenie
Občianske združenie

Bratislava - MČ Podunajské
Biskupice
Bratislava - MČ Karlova Ves
Kuchyňa
Bratislava - MČ Staré Mesto
Stupava

8.

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)

www.dravce.sk

Občianske združenie

Bratislava - MČ Dúbravka

9.

SAOLA

saolask.blogspot.sk

Občianske združenie

10.

www.slobodazvierat.sk

Občianske združenie

www.vtaky.sk

Občianske združenie

Bratislava - MČ Ružinov

12.

Sloboda zvierat
SOS/BirdLife Slovensko - Slovenská
ornitologická spoločnosť
Strom života

Bratislava - MČ Devínska Nová
Ves
Bratislava - MČ Dúbravka

www.stromzivota.sk

Občianske združenie

Bratislava - MČ Staré Mesto

13.

Živica

www.zivica.sk

Občianske združenie

Bratislava - MČ Staré Mesto

14.

Združenie Abeland

www.abeland.sk

Občianske združenie

Lozorno

11.
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