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Propagácia projektových zámerov spolufinancovaných z Bratislavskej regionálnej dotačnej 

schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022. 

Projektový zámer: Revitalizácia verejného priestoru Jarovce. 

Mestská časť Bratislava - Jarovce v priebehu mesiacov apríl až máj 2022 zrealizovala 
projektový investičný zámer v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka z výzvy 
Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2022. Samospráva Jaroviec tak pokračuje 
v aktívnej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pri realizácii projektových 
zámerov, cieľom ktorých je spolupráca a finančná spoluúčasť oboch zúčastnených strán na 
realizácii trvalo udržateľných zámerov, realizácia ktorých skvalitňuje život obyvateľov kraja, 
obcí a mestských častí, ktoré ho tvoria. 

Po uvoľnení covidových opatrení a čiastočnom útlme týchto projektov, tak samospráva 
Jaroviec pristúpila k revitalizácii ďalšieho verejného priestoru a jeho humanizácii spolu 
s realizáciou vodozádržných opatrení ako i dotvorenia verejného priestoru o prvky drobnej 
architektúry, drobnej i vzrastlej zelene spríjemňujúcimi pobyt obyvateľov na verejne 
prístupných priestranstvách v Jarovciach. Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladala mestská 
časť Jarovce začiatkom roka 2022 s požiadavkou na spolufinancovanie projektu z rozpočtu 
Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 9 018,00 € . Celkový rozpočtový náklad projektu 
predstavoval výšku 12 024,00 €, čo znamená že spoluúčasť z rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja pre rok 2022 predstavovala pri plnom poskytnutí požadovanej sumy 75% 
z hodnoty zrealizovaného diela. 

Zrevitalizovaný verejný priestor intravilánu Jaroviec sa nachádza v stredovom 

ostrovčeku a páse zelene pri komunikácii ul. Mandľová v dotyku na komunikáciu Trnková. 

Situovaný je v blízkosti kostola sv. Mikuláša, Bratislava - Jarovce. Projekt sa realizoval v 

súlade s termínom  navrhovaným v podanej žiadosti a zmluvy o poskytnutí dotácie. Dielo bolo 

ukončené a prevzaté v zmysle doloženého preberacieho protokolu dňa 13.04.2022. 

Projekt zrevitalizoval verejný priestor MČ Bratislava - Jarovce založením 
a vybudovaním troch menších prepojených dažďových záhrad v stredovom ostrovčeku a v páse 
zelene. Zároveň realizáciou výsadby nízkorastúcej i vzrastlej zelene a doplnením trávnatého 
porastu sa verejný priestor zhumanizoval. V priestore existujúcich chodníkov 
s vodopriepustnou povrchovou vrstvou boli osadené i prvky drobnej architektúry – lavičky, 
stojany na bicykle a smetné koše zatraktívňujúce tento verejný priestor pre občanov 
i návštevníkov mestskej časti Bratislava- Jarovce. 

Tento projekt bol finančne podporený dotáciou z rozpočtu bratislavského samosprávneho 

kraja vo výške poskytnutej dotácie 9 018,00 € , čo predstavovalo 75 % externú spoluúčasť na 

jeho financovaní. 

V Bratislave, 23.05.2022  

Publicita projektu: Ing. Vladimír Mráz, projektový manažér Jarovce 



 


