
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 27. 03. 2019                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 1 

 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 
Spracovala: Ing. Lucia HAMBALKOVÁ, referentka Obce Močenok 

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 5.1 - II./OZ/2019 
 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  
konaného dňa 27. 03. 2019. 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  

 
 

b e r i e   na vedomie 
 

 

zapojenie obce Močenok do projektu  Podpora biodiverzity prvkami zelenej 

infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska. 
 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov  

a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 



Dôvodová správa  

 

 

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach 

Slovenska - Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity  

a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné 

opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí,  

ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. 

Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia,  

a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. 

 

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni 

prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou 

realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných 

krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká  

a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov  

sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, 

vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia 

urbanizovaného prostredia. 

 

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ NÁRODNÉHO PROJEKTU 

1) Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci 

ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam. 

2) Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej 

infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu: 

a) dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie 

ekosystémových služieb, 

b) výsadba drevín, 

c) aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín, 

d) ochrana pôdneho substrátu, 

e) nevyhnutné terénne a zemné úpravy, 

f) fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu 

jednotlivých vegetačných prvkov, 

g) následný monitoring vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu 

Zelené obce. 

 
Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie podpory jednotlivým obciam  

je minimálne 7 000 EUR bez DPH na jednu obec a maximálne 16 500 EUR s DPH. 

 

Spoluúčasť obce je 0,- €, platí sa len za vypracovanie projektovej dokumentácie,  

čo predstavuje cca 1 000,- EUR.  

 

Zdroj: 

https://www.zeleneobce.sk/  

https://www.zeleneobce.sk/

