VÝROČNÁ SPRÁVA
2018

OBSAH:
1. Založenie a fungovanie občianskeho združenia
2. Projekt komunitnej záhrady
3. Komunikácia so samosprávou
4. Iné prípravné aktivity

1. ZALOŽENIE A FUNGOVANIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Po neformálnych stretnutiach nadšencov myšlienky komunitnej záhrady na Hrobákovej ulici, ktoré
prebiehali od januára 2018 v pivničných priestoroch na Hrobákovej 13, sa táto iniciatíva pretavila do
prvého kroku - formálneho založenia občianskeho združenia s cieľom samostatne fungovať pri vstupe
do majetkovoprávnych vzťahov so samosprávou a sponzormi. Za týmto účelom sa vypracovali
stanovy, v ktorých sa zadefinovali ciele, členstvo a orgány združenia.
Registráciou na Ministerstve vnútra SR vzniklo dňa 29.3.2018 občianske združenie KoZa v Háji so
sídlom na Hrobákovej 1638/13 s prideleným IČO 51641721.
Do OZ po založení vstúpilo 20 členov z 11 rodín.
Na ustanovujúcej členskej rade 11. apríla 2018 sa prijal volebný poriadok, podľa ktorého sa následne
zvolili na dva roky členovia kontrolnej rady, predsedníctva a predseda OZ.
Tá istá členská rada rozhodla o vstupnom členskom príspevku vo výške 50 EUR na rodinu. Vzhľadom
na nepredpokladané výdavky v kalendárnom roku 2018 nebol ani na nasledujúcej členskej rade
9.5.2018 schválený ročný členský poplatok.
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Dňa 20.12.2018 odstúpil Branislav Vőrős z funkcie Predsedu a vystúpil s manželkou z OZ.
Stav členstva OZ k 31.12.2018: 18 členov z 10 rodín (podrobný zoznam viď príloha).
Členské rady:
· 11.4.2018 - 9 členov
· 9.5.2018 - 13 členov
· 20.12.2018 - 10 členov
Predsedníctvo (od 11.4.2018):
· Zuzana Kubíková Michalidesová
· Michal Zelenický,
· Branislav Vőrős (Predseda do 20.12.2018)
Kontrolná rada (od 11.4.2018):
· Ivana Nedeliaková,
· Martin Škarítka

2. PROJEKT KOMUNITNEJ ZÁHRADY
Projektový zámer sa vypracoval po konzultácii s pani Ing. Barborou Slabeciusovou z Magistrátu a na
základe spoločného plánovania v rámci združenia. 3D vizualizáciu, náčrt a animáciu vypracoval Dávid
Machajdík. Do projektu sa zakomponoval detailný popis využitia pieskovísk a zelene okolo,
hospodárenie
s vodou
a odpadom,
vrátane
kompostoviska,
oplotenie,
mobiliár
a všeobecnoprospešný účel komunitnej záhrady prístupnej pre verejnosť ako aj rizkové faktory a ich
eliminácia. Finálny návrh bol dokončený v septembri a pozostával zo 6-stranového základného
dokumentu a 8 príloh, ktoré sa spolu so žiadosťou predložili najprv MČ Petržalka a následne na
Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy. Jednou z príloh bol aj súhlas väčšiny obyvateľov bytových
domov Hrobákova 13 a 15, ktorý sa pomerne úspešne a ľahko získal počas dvoch dní osvetovej a
podpisovej akcie v dňoch 4.-5.10.2018.

3. VZŤAHY A KOMUNIKÁCIA SO SAMOSPRÁVOU
Pozemok, na ktorom by sa komunitná záhrada mala realizovať je vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy a z menšej časti je v správe MČ Petržalka. Z tohto dôvodu sa začalo komunikovať
s Magistrátom hlavného mesta SR (ďalej len „magistrát“). Po dlhšej komunikácii cez kanceláriu
primátora sa kontaktnou osobou stala pani Ing. Barbora Slabeciusová, odborná referentka
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z oddelenia životného prostredia a mestskej zelene, ktorá sa 16.3.2018 stretla so zástupcami OZ.
Jednou z podmienok pre úspešné podanie žiadosti na magistrát bolo získať súhlasné stanovisko od
MČ Petržalka.
Po odoslaní žiadosti na majetkové oddelenie a prednostu MČ bolo dňa 5.10.2018 zorganizované
stretnutie s pani Alžbetou Brozsovou, vedúcou majetkového oddelenia, ktorá odporučila zmeniť
žiadosť o symbolický prenájom na žiadosť o spoluprácu.
Následne sa 19.10.2018 podala žiadosť aj na magistrát cez program Adopcie zelene a súbežne aj
žiadosť o povolenie kompostoviska. Novou kontaktnou osobou sa v prípade Adopcie zelene sa stal
pán Ing. Dušan Vacek a v súvislosti s kompostoviskom pani Ing. Magdaléna Krajčiová.
Súhlasné stanovisko so zriadením kompostoviska bolo vydané 23.10.2018. Žiaľ, avizované zaradenie
do programu komunitného kompostovania s Priateľmi Zeme sa nezrealizovalo, pravdepodobne sa
zabudlo. Poučenie: treba sa opakovane pýtať a pripomínať.
Vzhľadom na zmeny súvisiace s komunálnymi voľbami 10.11.2018 sa proces schvaľovania a podpisu
zmluvy o spolupráci cez Adopciu zelene oddialil do začiatku roka 2019.

4. INÉ PRÍPRAVNÉ AKTIVITY
V súvislosti so zriadením a prevádzkovaním komunitnej záhrady sa riešili aj priestory pre uskladnenie
náradia a materiálu ako aj dotiahnutie vody. Po dohode a oficiálnom schválení na domovej schôdzi
vlastníkov bytov Hrobákovej 13 z dňa 14.6.2018 sa OZ KoZa v Háji dali do užívania priestory bývalej
motorkárne, z ktorej sa bude o.i. ťahať voda do vodných nádrží umiestnených v záhrade. Do
priestorov klubovne/náraďovne sa zaviedla elektrina a vymaľovali sa steny, môže sa už využívať na
uskladnenie náradia či materiálu ako aj na stretnutia členov.
Za účelom prezentovania OZ sa vypracovalo logo a pripravuje sa webová stránka www.kozavhaji.eu.

V Bratislave, dňa 4.1.2018
Predsedníctvo OZ

Zuzana Kubíková Michalidesová

Michal Zelenický
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