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Návrh uznesenia  
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
schvaľuje 
 
 
návrh Integrovanej stratégie rozvoja  mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto a predbežné projektové návrhy jednotlivých projektov: 
 
             Revitalizácia verejného priestranstva - Rešetková – Osadná 
             Revitalizácia verejného priestranstva - Ľudové námestie 
             Obnova MŠ a ZŠ Odborárska 
             Obnova ZŠ Za kasárňou 
             Obnova ZŠ a MŠ Česká 
             Obnova ZŠ a MŠ Sibírska 
             Obnova ZŠ s MŠ Riazanská          
  
 

- bez pripomienok 
 

- s pripomienkami 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa ISRMO 

 
 
         Na stretnutí za účelom prezentácie, diskusie a konzultácie aktuálneho stavu projektov 
Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ďalej len „ISRMO“), ktoré sa konalo 24. 8. 2011 na 
Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) za účasti mestských častí oprávnených 
pre účasť v projektoch ISRMO (oprávneným územím je 11 mestských častí Bratislavy s počtom 
obyvateľov nad 5 000) a primátora Bratislavy boli zo strany kompetentných pracovníkov BSK 
poskytnuté informácie, ktoré sú v súčasnosti známe a nie je predpoklad, že by sa závažným spôsobom 
menili. Témou stretnutia bolo aj hodnotenie pozície a účasti BSK v príprave a realizácii stratégií 
a súhrn informácií a projektových zámeroch, vybraných mestských oblastiach a doterajších aktivitách 
mestských častí v príprave projektov ISRMO.  
          
           Pripravená stratégia našej mestskej časti pre vybranú oblasť a jednotlivé projektové návrhy, 
ktoré boli predložené v júni na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy (a ktoré tvoria prílohu materiálu) sa 
budú ešte pravdepodobne čiastočne upravovať, a to podľa definitívneho rozhodnutia Monitorovacieho 
výboru. 
          ISRMO sa územne zameriavajú na mestské oblasti ohrozené alebo postihnuté fyzickými alebo 
sociálnymi problémami. Pri fyzických ide hlavne o zdevastované verejné priestranstvá, školy 
a materské školy, na ktoré sa naša mestská časť hlavne zamerala. Stratégia obsahuje zatiaľ 7 
predbežných projektových návrhov, ale diskutuje  sa ešte o úprave. Definitívne sa teda stratégia upraví 
až po Rozhodnutí Monitorovacieho výboru, aby sa presne dodržali požadované kritériá a urobilo sa 
maximum pre jej úspešnosť.  
          Možnú komplikáciu pre mestské časti znamená skutočnosť, že oprávnené budú v súlade 
s revíziou OPBK aj mestá Malacky, Pezinok a Senec. Pri stanovenej čiastke celkového objemu 
dostupných finančných prostriedkov 12 – 15 mil. EUR, pričom pre jednu stratégiu je určená výška 
prostriedkov v rozsahu 1 660 000 – 5 000 000 EUR, je možné podporiť asi 4 stratégie. Dĺžka 
realizácie integrovaných stratégií nie je stanovená, ale dĺžka realizácie jednotlivých projektov nesmie 
presiahnuť 24 mesiacov. 
            Stratégie predložené na základe Výzvy Ministerstva   prejdú schvaľovacím procesom   na 
zastupiteľstve mestskej časti, potom v mestskom  zastupiteľstve   a predkladateľ stratégií schválených 
na mestskom zastupiteľstve  
Hlavné mesto SR Bratislava ich predloží na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré je 
zodpovedné za výber konkrétnych stratégií, ktoré budú podporené.  
            Selekcia vybraných ISRMO, ktoré budú podporené, prebehne formou predvýberu. V novembri 
2011 sa predpokladá vyhlásenie Výzvy na podanie projektových zámerov, následne bude realizovaný 
predvýber a predkladateľom bude oznámená úspešnosť predloženej stratégie . Predpokladané trvanie 
výzvy na podanie projektov je 90 dní. Termín Výzvy na konkrétne vybrané stratégie a projekty je 
marec – apríl 2012 a následne budú podávané žiadosti o NFP. Trvanie výzvy bude 90 dní.   
           Dňa 5. 9. 2011 bolo overené na BSK, že zatiaľ nie je doručené Rozhodnutie Monitorovacieho 
výboru, avšak podľa vyjadrenia BSK je cieľom dodržať nastavené termíny.  
 
            Pripravená stratégia našej mestskej časti obsahuje 2 projektové návrhy na revitalizáciu 
verejných priestranstiev, a to: 
             Revitalizácia verejného priestranstva - Rešetková – Osadná 
             Revitalizácia verejného priestranstva - Ľudové námestie 
a 5 projektových návrhov na obnovu škôl a materských škôl, a to: 
             Obnova MŠ a ZŠ Odborárska 
             Obnova ZŠ Za kasárňou 
             Obnova ZŠ a MŠ Česká 
             Obnova ZŠ a MŠ Sibírska 
             Obnova ZŠ s MŠ Riazanská          



  
V prípade, ak Monitorovací výbor rozhodnutím potvrdí predpokladané podmienky ISRMO, mestská 
časť doplní do predloženej stratégie ešte 2. etapu rekonštrukcie bytového domu Odborárska 4 (školská 
bytovka). Ak sa to podarí začleniť, je predpoklad, že by sa dali refundovať i niektoré už zrealizované 
stavebné práce v prvej etape rekonštrukcie tohto objektu. 
          Materiál bol prerokovaný v miestnej rade dňa 6.9.2011 s odporúčaním pre miestne 
zastupiteľstvo preložený materiál  ISRMO  s c h v á l i ť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA MESTSKÝCH OBLASTÍ  
 

V RÁMCI OPATRENIA Č. 1.1  
skupiny aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia Integrovaných 

stratégií rozvoja mestských oblastí vo vybraných oblastiach 
mesta Bratislava v zmysle článku 8 Nariadenia Európskeho 

Parlamentu a rady (ES)               č. 1080/2006  
 
 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O INTEGROVANEJ STRATÉGII ROZVOJA MESTSKÝCH OBLASTÍ 
(ĎALEJ LEN     „ISRMO“) 

Názov ISRMO 
ROZVOJ  MESTSKEJ  OBLASTI  MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 

Predkladateľ ISRMO 
Mestská časť  Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 831 91 
Bratislava 

Operačný program Operačný program Bratislavský kraj 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel 

Kód oznámenia  

Celkové výdavky ISRMO (Eur) 5 100 000,00 Eur 

Požadovaná výška NFP (Eur) 4 985 185,86 Eur 

Dĺžka realizácie aktivít ISRMO 
(počet mesiacov) 

21 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programové obdobie 2007 – 2013 

verejná správa 
 

2. VÝCHODISKÁ INTEGROVANEJ STRATÉGIE MESTSKEJ ČASTI  

2.1  SÚLAD S PROGRAMOM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA HLAVNÉHO 
MESTA SR           BRATISLAVY  

Projektové návrhy priamo napĺňajú a vychádzajú z prijatých priorít, opatrení a aktivít stanovených 
v strategických témach rozvoja. Vychádzajú z akčného plánu v nasledovných prijatých opatreniach :  

Priorita I. - Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov  

a zachovanie charakteru špecifických častí mesta 

Priorita I. - Preventívna a prorodinná politika mesta s opatrením - služby pre rodiny s deťmi,  s rozširovaním a 
skvalitňovaním služieb pre rodiny s deťmi s cieľom napomáhať zosúladeniu pracovných a rodinných funkcií 
členov rodiny.  

Priorita VII. – Program zvyšovania energetickej efektívnosti mesta s prijatým opatrením :  postupná realizácia 
opatrení na zlepšovanie energetickej účinnosti budov  v majetku mesta. Opatrenie je zamerané na  zvyšovanie 
energetickej účinnosti budov škôl a iných mestských inštitúcií. Program bude realizovať 

s ohľadom na kultúrne a prírodné hodnoty.  
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/PHSR_final_MsZ.pdf 

 
 

2.2  SÚLAD  S ÚZEMNÝM PLÁNOM HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY A ÚZEMNÝM 
PLÁNOM      MESTSKÝCH ČASTÍ 

Ľudové námestie, umiestnené na par. č. 22840/1, 22840/2, 22840/3 a 22840/4  k.ú. Nové mesto   je v zmysle 
územného plánu hl. mesta Bratislava zaradený do funkčnej plochy 1110 –parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy. Verejné priestranstvo   Rešetková  – Osadná, umiestnené  na par. č. 11651 a 1165  k.ú. Nové mesto je 
v zmysle územného plánu hl. mesta Bratislava zaradený do funkčnej plochy 1110 –parky, sadovnícke a 
lesoparkové úpravy.  

( link : 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/C_Zavazna_cast.pdf)  

Ostatné projektové návrhy sú spracované pre jestvujúce budovy škôl a školských zariadení. Plochy, na ktorých 
sú tieto umiestnené, sú v územnom pláne  hl. mesta Bratislava zaradené do funkčnej plochy s kódom 201 - 
občianskej vybavenosti – školské zariadenia, s určenými východiskovými princípmi a to stabilizovať sieť 
predškolských a rozvíjať integrované predškolské zariadenia a stabilizovať sieť základného školstva vrátane 
školských zariadení  telovýchovy a športu.       

( link : 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/C_Zavazna_cast.pdf ) 

Všetky projektové návrhy sú v súlade s územnoplánovacími dokumentáciami a ich záväznými časťami 
Mestskej časti  Bratislava- Nové Mesto.  

 

2.3 SÚLAD S PROGRAMOM  HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ 
ČASTI 



Projektové návrhy sú zosúladené s PHSR Mestskej časti- Nové mesto.  

 

 

 

3. PREZENTOVANIE SÚLADU S KRITÉRIAMI OPRÁVNENOSTI  MESTSKÝCH OBLASTÍ V 
RÁMCI ISRMO         V ZMYSLE PROGRAMOVÉHO MANUÁLU OPBK 

Názov kritéria Priradený ukazovateľ 
Medzná hodnota kritéria 
pre posúdenie oprávnenosti 
vybranej mestskej oblasti 

Skutkový stav 
hodnoty 
hodnota 
kritéria pre 
posúdenie 
oprávnenosti 
vybranej 
mestskej 
oblasti 

a) vysoká úroveň 
chudoby a vylúčenia 

Podiel domácností v okrese 
poberajúcich dávky 
v hmotnej núdzi z celkového 
počtu domácností v okrese 

≥1,78% 
 

 

b) vysoká úroveň 
dlhodobej 
nezamestnanosti 

Podiel dlhodobo 
nezamestnaných obyvateľov 
v okrese  z celkového počtu 
obyvateľov okresu 

≥0,095% 
 

 

c) neistý demografický 
vývoj 

Celkový prírastok 
obyvateľstva v mestskej časti 
na 1000 obyvateľov mestskej 
časti  - priemer za 
posledných 5 r. 

≤2,705 
 

 

e) vysoká úroveň 
kriminality a 
delikvencie 

Počet trestných činov v 
okrese pripadajúcich na 1000 
obyvateľov okresu ≥49,870 

 

f) mimoriadne zanedbané 
prostredie 

Počet parkovacích miest 
v okrese pripadajúcich na 1 
obyvateľa okresu 

≤0,154 
 

0,093 

g) nízka úroveň 
hospodárskej aktivity 

Podiel plochy sadovej zelene 
v správe vybranej mestskej 
časti k celkovej ploche 
mestskej časti 

≤ 4,073% 3,98 

h) nízka úroveň 
hospodárskej aktivity 

Počet právnych subjektov 
v mestskej časti 
pripadajúcich na 1000 
obyvateľov mestskej časti 

≤151,70 
 

 

i) nízka úroveň hodnoty 
bývania v porovnaní 
s inými oblasťami 
v rámci mesta  

j) nízka úroveň 
energetickej 
hospodárnosti 
v budovách 

Percento rozvodov 
v mestskej časti z celkového 
počtu sobášov v mestskej 
časti 

≥76 kWh/m²  

 
 



 
 
 
 
 
4. ÚZEMNÉ VYMEDZENIE MESTSKEJ OBLASTI V KONTEXTE PROSTREDIA MESTSKEJ 
ČASTI 
  
 
4.1 HRANICE OBLASTI  A JEJ NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY (ROZLOHA, POPIS, OBJEKTY, 
OBYVATELIA) 

Mestská oblasť bola stanovená na základe dôkladného prieskumu celej mestskej časti. Oblasť je ohraničená 
neúmerne zaťaženými komunikačnými tepnami a pozvoľnou zástavbou rodinných domov. Oblasť tvoria 
najhustejšie osídlené časti, s nedostatkom  odstavných plôch, neudržiavanou a devastovanou zeleňou. 
Najzanedbanejšie a dlhodobo nerekonštruované objekty škôl, škôlok, ich zariadení a zastaralých školských 
areálov.   

Rozloha  oblasti : 18 ha 

Počet obyvateľov oblasti : 18 253   

 
 

4.2 HLAVNÉ PROBLÉMY V MESTSKEJ OBLASTI, KTORÉ JE POTREBNÉ RIEŠIŤ 

Problémy vidíme v dvoch rovinách. Prvou sú verejné priestranstvá. Druhou sú stavebné objekty v správe 
resp. vlastníctve mestskej časti. 

   Verejné priestranstvá vykazujú fyzicky zlý stav. Pešie cestičky a chodníky sú poprelamované, prerastené 
koreňovou sústavou stromov a krov. Zelené plochy sú zaburinené, nerovné. Netvoria dôstojné miesto pre 
stretávanie sa občanov. Sú nenavštevované aj z dôvodu nezabezpečenia  verejného osvetlenia. V tmavých 
priestoroch sa pohybujú bezdomovci, asociáli a neprispôsobivý spoluobčania. Priestor nie je osadný 
mobiliárom, niet kde si oddýchnuť a relaxovať. Pre aktívny pohyb chýbajú vonkajšie cvičiace prvky. Nie sú 
umiestnené viacúčelové ihriská.          

   Z pohľadu nutnosti opráv a rekonštrukcií  ich najväčšiu potrebu majú školy a školské zariadenia. 
Technológie vykurovacích sústav sú po ich životnosti. Náklady na ich rekonštrukcie sú vysoké a mestské časti 
sa ich snažia len udržiavať vo funkčnom stave. Len v najnutnejších prípadoch sa pristupuje k celkovej výmene 
kotlov.  Samotné sústavy však zostávajú pôvodné. Často dochádza k poruchám strešných plášťov. Zatekanie 
ohrozuje nosné stavebné konštrukcie. Obvodové plášte nechránia a sú tepelne nevyhovujúce. Okenné 
a dverové výplne nespĺňajú  požiadavky bezpečnosti.  

 

4.3 HLAVNÝ CIEĽ  ISRMO A STRATÉGIA  JEHO RIEŠENIA  

Cieľ ISRMO: Cieľ projektového návrhu: 

Č. 1 Komplexná revitalizácia dôležitého 
priestorového areálu v intraviláne 
mestskej  časti 

Č. 2 Komplexná revitalizácia dôležitého 
priestorového areálu v intraviláne 
mestskej  časti 

Č. 3 Obnova školy, školských zariadení 
a ihrísk 

Č. 4 Obnova školy, školských zariadení 
a ihrísk 

Rozvoj  Mestskej časti Bratislavy – Nové mesto a 
jej oblasti , ktorá je ohrozená a postihnutá 
fyzickým zničením a sociálnym vylúčením. 

Č. 5 Obnova školy, školských zariadení 
a ihrísk 



Č. 6 Obnova školy, školských zariadení 
a ihrísk 

Č. 7 Obnova školy, školských zariadení 
a ihrísk 

Č. 8  Obnova školy, školských zariadení 
a ihrísk 

 
 
 
 
 
 
 5. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA PLÁNOVANÝCH PROJEKTOVÝCH 
NÁVRHOV 

5.1 SUMARIZÁCIA PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV 

 
ISRMO Nové Mesto obsahuje spolu 7 projektových návrhov. Šesť návrhov je 
zameraných na zlepšenie tepelno- izolačných vlastností konštrukcií  a zlepšenie 
technologických zariadení škôl. Dva  projektové návrhy zabezpečujú komplexnú 
úpravu ucelených celkov verejných priestranstiev.   

5.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

Začiatok realizácie 
ISRMO 
(mm/rrrr) 

Ukončenie 
realizácie 
ISRMO 

(mm/rrrr) 

ISRMO 04/2012 12/2013 

Harmonogram projektového 
návrhu 

Plánovaný začiatok 
realizácie  Projektového 

návrhu 
(mm/rrrr) 

Plánovaný 
termín 
ukončenia 
 realizácie 
projektového 
návrhu 

(mm/rrrr) 

PN  č. 1   Revitalizácia verejného 
priestranstva“ Rešetková – Osadná 
“ 

04/2012 
 

01/2013 

PN  č. 2  1   Revitalizácia verejného 
priestranstva“ Ľudové námestie  “ 

05/2012 02/2013 

PN  č. 3  Obnova ZŠ a MŠ  
Odborárska  

06/2012 12/2012 

PN č. 4  Obnova ZŠ a MŠ Za 
kasárňou  

07/2012 03/2013 

PN č. 5 Obnova ZŠ Česká   04/2013 10/2013 

PN č. 6 Obnova ZŠ Sibírska    04/2013 10/2013 

PN č. 7 Obnova ZŠ Riazanská 06/2013 12/2013 



 

5.3 FINANČNÝ PLÁN ISRMO 

Názov projektového 
návrhu 

Celkové 
výdavky 
projektového 
návrhu                   
(v EUR) 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
projektového 
návrhu  (v 
EUR) 

Celkové 
neoprávnené 
výdavky 
projektového 
návrhu                  
(v EUR) 

Požadovaná výška NFP 
projektového návrhu                      
(v EUR) 

Predpoklad
aný 

príjem 
z projektu  

(v EUR) 

Projektový návrh 

 č. 1   Revitalizácia 
verejného 
priestranstva“ 
Rešetková – Osadná “ 

 
581 199,96 

574 286,36 

 
6 913,60 

 
545 572,04 

 
0 

Projektový návrh 

 č. 2  1   Revitalizácia 
verejného 
priestranstva“ Ľudové 
námestie  “ 

 
683 630,10 

 
667 716,50 

 
15 913,60 

 
634 330,67 

 
0 

Projektový návrh 

  č. 3  Obnova ZŠ a 
MŠ  Odborárska  

800 000,00 770 100,00 

 
29 900,00 

 
731 595,00 

 
0 

Projektový návrh 

 č. 4  Obnova ZŠ 
a MŠ Za kasárňou  

 
792 000,00 

 
781 500,00 

 
29 600,00 

 
742 425,00 

 
0 

Projektový návrh 

 č. 5 Obnova ZŠ 
Česká   

 
752 920,00 

 
717 745,00 

 
35 175,00 

 
681 857,75 

 
0 

Projektový návrh 

 č. 6 Obnova ZŠ s MŠ  
Sibírska    

 
765 500,00 

 
737 225,00 

 
28 275,00 

 
700 363,75 

 
0 

Projektový návrh 

 č. 7 Obnova ZŠ 
Riazanská 

 
764 750,00 

 
736 613,00 

 
28 237,00 

 
699 687,35 

 
0 

ISRMO spolu  

 

5 100 000,00 

 

 
4 985 185,86 

  

 
174 014,20  

 
4 735 831,40  

0 

 
 
 
 



 

6. REALIZÁCIA PARTNERSTIEV PRI IMPLEMENTÁCII ISRMO  

 
Pri realizácii projektových návrhov Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nebude mať partnerov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ADMINISTRATÍVNA KAPACITA A SPÔSOB RIADENIA IMPLEMENTÁCIE ISRMO 

 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto už preukázala schopnosti plniť náročné projekty. Už v tomto 
programovacom období  úspešne zrealizovala dva projekty revitalizácie verejných priestranstiev.   
Organizačne mestská časť disponuje  odborne zdatným vedením. Do celého procesu sú aktívne  zapojené 
odborné oddelenia a  komisie, zriadené pri mestskom zastupiteľstve, sú profesne orientované na jednotlivé 
oblasti činnosti mestskej časti. Pri technickej realizácii budú prizvaní odborníci z príslušným odbornými 
osvedčeniami. Organizácia činností úradu je uspôsobená na realizáciu tak veľkých investičných projektov 
v krátkej dobe 24 mesiacov.  

Projekty budú organizačne a technicky zabezpečené prostredníctvom konečného prijímateľa mestskej časti 
Bratislava- Nové Mesto, prostredníctvom jej projektového teamu zloženého s pracovníkov investičného 
oddelenia, oddelenia správy  majetku  a oddelením životného prostredia.  

Za odborné prevedenie prác bude zodpovedať dodávateľ stavebných diel a ním určená oprávnená odborne 
spôsobilá osoba (stavby vedúci ). Dodávateľ  stavebného diela bude  vybraný v platnom verejnom obstarávaní.   

Verejné obstarávanie  bude  realizované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. 

Vzťah a povinnosti k poskytovateľovi NFP je zabezpečený cez externého spolupracovníka. 
 

 
 
 
8. SWOT ANALÝZA  ISRMO 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 
- nová progresívne technológie vykurovacích systémov, 

úsporné osvetlenie   
- zníženie nákladov za  spotrebované energie  
- zníženie energetickej náročnosti budov 
- skvalitnenie prostredia školských zariadení 
- projekty zamerané  na šetrnejší prístup k životnému 

prostrediu 
- vytvorenie materiálno- technického zázemia pre rozšírenie 

športových možností v oblasti  
- vytvorenie bezbariérových verejných  priestorov  
 
 
 
 

-Doplnenie požadovaných podkladov k ŽNFP 
-Neaktuálnosť ponuky zo strany dodávateľa   

stavebných častí 
- krach dodávateľov stavebných diel,  
- posun  časového harmonogramu 
-zmluvné pokuty  
- neúspešné výberové konania a verejné 

obstarávania,   



 
 
 PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 
- Rozšírenie verejných priestranstiev 
- Vyššia kvalita života v oblasti 
- Zvýšenie konkurencie schopnosti mestskej časti  
- Zhodnotenie zanedbaného majetku 
- Technické vylepšenie školských areálov 
- Zabezpečenie zvýšenia  bezpečnosti občanov 
- Odstránenie havarijných stavov v školských zariadeniach  
- Vytvorenie pracovných miest 
- Podpora podnikateľských subjektov 
  
 
 
 
 

- Administratívny nesúlad projektu 

- Zdĺhavý hodnotiaci proces – neaktuálnosť  
harmonogramu 

- Vyčíslenie neoprávnených nákladov 
hodnotiacou komisiou 

- Zdĺhavý hodnotiaci proces – neaktuálnosť 
ponuky zo strany dodávateľa 

- Problémy s dodávateľom, krach, konkurz, 
finančné problémy 

- Neschválenie žiadosti o nenávratný finančný     
príspevok 

- Pochybenia pri riadení projektu 
  
 

 
 

9. VPLYV ISRMO NA HORIZONTÁLNE PRIORITY 

 
ISRMO podporuje využívanie cieľov  pre všetky komunity vrátane rómskej. Školské zariadenia navštevujú aj 
rómsky občania. Stratégia výrazne podporí občiansku infraštruktúru a zlepší životnú úroveň jej obyvateľov. 
ISRMO zabezpečí rovnosť príležitostí pre  všetkých. Cieľom je dosiahnuť bezbariérovosť verejných 
priestranstiev a v školských zariadeniach vytvoriť bezbariérové prostredie. Zabezpečuje dostupnosť pre 
obyvateľov z obmedzenou mobilitou a orientáciou. 
ISRMO pozitívne vplýva aj na trvalo udržateľný rozvoj. Zlepší kvalitu života sociálne slabších skupín. 
Projekty zabezpečujú obnovu fyzického životného prostredia. Výsledky priaznivo ovplyvnia energetickú 
efektívnosť jednotlivých stavebných objektov.  

 
 

10. SMERNÝ UKAZOVATEĽ (BENCHMARKS) 

BENCHMARK TYP AKTIVITY SMERNÝ ROZSAH HODNÔT 

VYPOČÍTANÁ 
HODNOTA 
BENCHMARKU 
NA ISRMO 

Celkové oprávnené výdavky 
na projekt integrovanej 
stratégie rozvoja mestskej / 
počet obyvateľov dotknutej 
mestskej oblasti   
 

Intervencie do projektov 
integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí 
BA ohrozených alebo 
postihnutých fyzickým 
zničením a sociálnym 
vylúčením 
 

Od 300 – do 400 EUR / 
obyvateľa  danej MO 

4 985 185,86/ 
18 253=273,12 
Eur 

 
Prílohy 
 

11. Čestné vyhlásenie predkladateľa ISRMO 

 
Ja, dolu podpísaný predkladateľ ISRMO (štatutárny orgán predkladateľa ISRMO) čestne vyhlasujem, že: 
 
� všetky informácie obsiahnuté v tejto ISRMO sú úplné, pravdivé a správne,  



� mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu každej zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky                                   
na spolufinancovanie projektu, 

� na oprávnené výdavky uvedené v ISRMO nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky 
v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc, 

� spĺňam podmienky oprávnenosti predkladateľa ISRMO uvedené v príslušnom Oznámení č.  

� som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.  

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú 
uvedených údajov a skutočností.  
 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zákonom  
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie 
príslušného operačného programu. 
 
 
Titul, meno a priezvisko :  
štatutárneho orgánu predkladateľa ISRMO: Mgr. Rudolf Kusý , starosta  
 
 
 
 
 
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa .................................................................... 
Splnomocnená v zmysle plnomocenstva zo dňa 21.6.2011, RNDr. Jana Ondrová  
 
 
 
Miesto podpisu: Bratislava 
 
Dátum podpisu: 29.6.2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROJEKTOVÝ NÁVRH č. 1 

Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  
 
 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM NÁVRHU 

Názov projektového návrhu Revitalizácia verejného priestranstva – Rešetková- Osadná  

Žiadateľ Mestská časť  Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 831 91 Bratislava  

Subjekt v pôsobnosti žiadateľa  

Operačný program Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 1.Infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel 

Skupina aktivít 
1.1.1 Príprava a realizácia  integrovaných stratégií rozvoja mestských 
oblastí vo vybraných oblastiach  mesta Bratislava v zmysle č. 8 
Nariadenia Európskeho parlamentu  a rady (ES) č. 1080/2006 

Kód oznámenia  

Celkové výdavky projektového 
návrhu (Eur) 

581 199,96  

Požadovaná výška NFP (Eur) 545 572,04 

Názov integrovanej stratégie rozvoja 
mestských oblastí (ďalej len 
„ISRMO“) 

ROZVOJ  MESTSKEJ  OBLASTI  MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Programové obdobie 2007 – 2013 

verejná správa 
 

 

 
 
 

3. STRUČNÝ POPIS PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  

 
3.1  VÝCHODISKOVÝ STAV  (max. 1000 znakov) 
Plocha verejného priestranstva, s umiestnenými prvkami mestského mobiliáru a drobnej architektúry, je 
v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave s vysokou úrovňou fyzického opotrebenia a s nízkym 
štandardom technického vybavenia. Celé priestranstvo je morálne zastaralé. Pohyb na narušených 
spevnených plochách je nebezpečný a môže byť príčinou prípadných úrazov občanov a užívateľov. Zeleň je 
zanedbaná, ošetrovaná len v nevyhnutnom rozsahu  a potrebuje kvalitné ošetrenie, regeneráciu, prerezanie a 
dosadbu. Verejné osvetlenie je v havárijnom z časti nefunkčnom stave.  Ihrisko vykazuje známky 
zastaralosti – výrazný pozostatok bývalého socialistického ihriska. Svojimi prvkami nespĺňa dnešné 
európske hygienické a bezpečnostné podmienky prevádzky. Osadený mobiliár je z väčšej časti poškodený 
a nepoužiteľný. Celá oblasť nevytvára podmienky pre relax, oddych a pohyb v zelenej časti oblasti, medzi 
mestskou zástavbou. Pôsobí  neucelene a nekultúrne. 
 
 

3.2 CIELE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  (max. 1000 znakov) 

Vytvoriť atraktívne, funkčné a bezpečné  verejné priestranstvo využiteľné na stretávanie sa občanov 
a trávenie voľného času. Zvýšenie kvality života občanov.  Dosiahnuť celkovú rekonštrukciu zničeného a 
zastaralého verejného priestranstva. Posilnenie vybavenosti oblasti. Úprava verejných priestranstiev pre 
peších – chodníkov a spevnených plôch. Dôjde k nárastu bezpečnosti užívateľov, občanov a dosiahne sa 
 bezbariérovosť. To umožní využitie priestoru aj hendikepovaným spoluobčanom. Obnova prvkov verejnej 
zelene - bude ošetrená a doplnená novou výsadbou. Sprístupnenie  vonkajších športovísk širokej verejnosti. 
Osadiť nový mestský mobiliár( lavičky, odpadkové nádoby, informačná tabuľa, pitná fontána). 
Rekonštrukcou verejného osvetlenia dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti 
a ochrany občanov. Priestor získa vysoko estetické a účelne využívané verejné priestranstvo . 
Revitalizáciou priestoru sa dosiahne nárast konkurencieschopnosti a zvýšenie návštevnosti oblasti.    

3.3 POPIS AKTIVÍT PROJEKTOVÉHO NÁVRHU, SPÔSOB REALIZÁCIE, ZDÔVODNENIE 
VHODNOSTI  (max. 2000 znakov) 

2. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 

Okres Bratislava III 

Obec Mestská časť Bratislava –Nové Mesto 

Ulica Rešetková- Osadná 

PSČ 832 91 



Verejné priestranstvo  je riešené ako jeden celok, navzájom zosúladených  a po dokončení prepojených 
aktivít. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a zobratím 
zeminy. Zemné práce - výkopy pre uloženie podkladných vrstiev konštrukcií spevnených plôch, uloženie 
káblových vedení pre verejné osvetlenie, odvodňovacich vedení z priestranstva a pitnej fontány . 
Rozmiestnenie stožiarov verejného osvetlenia spĺňa normové hodnoty pre osvetľovanie. Chodník 
a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky 
zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. Prvky detských ihrísk sú 
navrhnuté certifikované a rozmiestnené zohľadňujúc bezpečnosť. Realizáciou projektu sa dosiahne 
zlepšenie životného prostredia, upravenie a obnova verejného priestoru vrátane verejnej zelene. Vytvoria sa  
podmienky  oddychovej zóny, detského ihriska a jednoduchých športovísk, pre pobyt detí, mládeže 
a občanov v prírodnom prostredí takmer v strede mesta. Realizáciou projektu sa zabezpečí zvýšenie kvality 
a bezpečnosti pohybu občanov vo verejnom priestranstve. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj 
hendicepovaným občanom. Obnovou úsporného a na údržbu nenáročného  verejného osvetlenia sa vytvorí 
predpoklad zníženia kriminality, obmedzí sa zdržiavanie a pohyb nežiadúcich osôb  v priestore.  
Verejnoprospešné projekty, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, pozitívne vplývajú na kvalitu 
života ľudí v meste. Projekt vychádza z územného plánu mesta Bratislava a napĺňa  priority PHSR mestskej 
časti Nové Mesto a potrieb občanov. Realizáciou projektu sa odstráni zlý fyzický stav, ozdraví a obnoví sa 
parková zeleň a zveľadí sa majetok mestskej časti. Priestor po realizácii nebude rušivo pôsobiť na okolie. 
Revitalizáciou verejného priestranstva sa vytvorí zaujímavý a príťažlivý priestor. Z estetického a 
vnemového hľadiska bude zodpovedať požadovaným štandardom a svojou atraktivitou a poskytovanými 
možnosťami pritiahne ľudí z okolia ale aj návštevníkov mesta. Pekné a estetické prostredie pozitívne 
vplýva na psychiku  ľudí a vyvoláva v nich pozitívne pocity, potláča agresívne správanie a prinesie 
skvalitnenie života obyvateľov mesta. 

3.4 STAV PO UKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  (max. 1000 znakov) 

Revitalizáciou  celej oblasti sa vytvorí nové estetické a bezpečné miesto pre občanov nie len mestskej časti, 
mesta, ale aj návštevníkov a turistov. Verejná zeleň bude zachovaná a doplnená ďalšou zeleňou 
a zatrávnenými plochami. Vytvorí sa priestor oddychových zón, relaxu a športového vyžitia. Koncepcia 
verejného priestranstva je zónovo rozčlenená tak, aby si našli svoj priestor všetky vekové kategórie.  
Multifunkčné ihrisko umožňuje prevádzku aj v zime vytvorením ľadovej plochy. Prvky detského ihriska sú 
určené najmenším návštevníkom. Osadenie exteriérových cvičiacich prvkov poslúži starším deťom i 
dospelým. Mobiliár – lavičky budú slúžiť mamičkám, športovcom, starším občanom, ale aj náhodným 
turistom. Osadením a sfunkčnením verejného osvetlenia sa zníži kriminalita neosvetleného priestoru 
a zabezpečí sa zvýšenie bezpečnosti občanov a samozrejme sa zvýši atraktivita celého verejného priestoru.     

 

4. UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU, POPIS OČÁKAVANÝCH VÝSLEDKOV 
V ZMYSLE PROGRAMOVÉHO MANUÁLU OPBK (max. 2000 znakov) 

 



Verejné priestranstvo je navrhované za aktívnej účasti  miestnych obyvateľov, je tvorené na základe ich 
potrieb a požiadaviek. Týmto princípom sa buduje  vzťah obyvateľstva k priestoru a tak sa  priestranstvo  
stáva bezpečnejším a obyvatelia si  vytvárajú sa k nemu  dobrý vzťah. Verejnosť, ktorá sa na premene 
priestoru podieľa, je od začiatku projektu stotožnená z jeho novým vzhľadom i využitím. Pretože spĺňa jeho 
predstavy a potreby, bude aj intenzívne využívané. Zvýši sa množstvo ľudí, ktorí ho vnímajú ako svoje a 
budú ho chrániť. Spoločné  plánovanie a práca na projekte môže zlepšiť komunikáciu, vzťahy a 
spolupatričnosť medzi ľuďmi navzájom ako aj medzi obyvateľstvom, úradom a inštitúciami. Samotní 
obyvatelia si vybudované priestranstvo budú vážiť ďaleko viac,  chrániť ho a  starať sa oň a zabránia 
prípadnému  vandalizmu. Toto priestranstvo sa stane súčasťou siete verejných priestorov, ktoré vytvoria 
spolu systém. Pripojí sa k už zrevitalizovaným priestranstvám.  Systém umožní nielen ich efektívne 
a ekonomické  udržiavanie, ale bude vnímaný ako  neoddeliteľná súčasť mestskej oblasti. Vytvorením siete 
verejných priestranstiev sa im vrátia stratené hodnoty spolunažívania, návratu života do ulíc a 
znovuobjavenie sily vzájomných kontaktov.  Revitalizáciou  verejného priestoru sa  dosiahne zlepšenie 
viacerých zložiek  životného prostredia napr. zníženie spotreby elektrickej energie výmenou úspornejších 
svietidiel verejného osvetlenia, umiestnením zberných nádob na odpadky sa zvýši čistota prostredia, 
výsadbou zelene sa zvýši kvalita ovzdušia,  príjemným  architektonickým stvárnením sa zvýši  kvalita 
života obyvateľov mesta. Realizáciou projektu sa zachová zdravé, produktívne a estetické prostredie.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

5. SUMARIZÁCIA HODNÔT PREDPOKLADANÝCH MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 
PROJEKTOVÉHO         NÁVRHU 

Typ Názov 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Celková plocha technicky 
zhodnotených objektov 

m² 0 2011 5829 2012 

Dĺžka novej, alebo technicky 
zhodnotenej infraštruktúry 

km 0 2011 0,56 2012 

V
ýs

le
do

k 

Počet vymenených svietidiel ks 0 2011 23 2012 

6. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Začiatok realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 4.2012 

Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov) 10 

Ukončenie realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 01.2013 

7. VLASTNÍCKE VZŤAHY 

 
Bratislava  - mestská časť Nové Mesto je vlastníkom pozemku  par.č.11651 a 11652 k.ú. Nové Mesto   
zapísaného  na LV č. 2382. 

8. ZDROJE  FINANCOVANIA PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Celkové výdavky projektového návrhu (Eur): 581 199,96 

Celkové oprávnené výdavky (Eur): 574 286,36 

Celkové  neoprávnené výdavky (Eur): 6913,60 



 
 
 

9. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 
� všetky informácie obsiahnuté v tomto projektovom návrhu  sú úplné, pravdivé a správne,  

� mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky na 
spolufinancovanie projektu, 

� na oprávnené výdavky uvedené v projektovom návrhu nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto 
výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc, 

� spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle Programového manuálu pre OPBK, 

� výška celkových oprávnených výdavkov v žiadosti o NFP vypracovanej v nadväznosti na prípadné 
schválenie tohto projektového návrhu nepresiahne výšku celkových oprávnených výdavkov uvedenú 
v tomto projektovom návrhu o viac ako 5 % 

� som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok  

� som oprávnený realizovať projekt a nie sú mi známe žiadne okolnosti súvisiace s vlastníckymi 
a užívacími právami k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré by mohli predstavovať riziko z hľadiska 
realizácie projektu a udržateľnosti výsledkov projektu v zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný 
finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj, verejná správa 

� som si vedomý, že prijatie a spracovanie projektového návrhu RO OPBK nespĺňa náležitosti konania 
o žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore  poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva a, že projektový návrh nie je žiadosť o NFP 

 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú 
uvedených údajov a skutočností.  
 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so 
zákonom  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely 
implementácie príslušného operačného programu. 
 
 
 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu žiadateľa: Mgr. Rudolf Kusý , starosta  
 
 
 
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa .................................................................... 
Splnomocnená v zmysle plnomocenstva zo dňa 21.6.2011, RNDr. Jana Ondrová  
Miesto podpisu: Bratislava  
 
 
 
Dátum podpisu: 29.6.2011 
 

 

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (Eur) : 545 572,04 

Intenzita pomoci (v %): 95 

Vlastné zdroje žiadateľa celkom (Eur): 28 714,32 

Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektového návrhu (Eur): 0 



 
Zoznam príloh projektového návrhu: 
 
Príloha č. 1 – fotodokumentácia súčasného stavu 
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie žiadateľa /subjektu v pôsobnosti žiadateľa/ Uznesenie o súlade s PHSR  
a Územným plánom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROJEKTOVÝ NÁVRH č. 2 

Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  
 
 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM NÁVRHU 

Názov projektového návrhu Revitalizácia verejného priestranstva – Ľudové námestie 

Žiadateľ Mestská časť  Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava 831 91 

Subjekt v pôsobnosti žiadateľa  

Operačný program Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 1.Infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel 

Skupina aktivít 
1.1.1 Príprava a realizácia  integrovaných stratégií rozvoja mestských 
oblastí vo vybraných oblastiach  mesta Bratislava v zmysle č. 8 Nariadenia 
Európskeho parlamentu  a rady (ES) č. 1080/2006 

Kód oznámenia  

Celkové výdavky projektového 
návrhu (Eur) 

683 630,10 Eur  

Požadovaná výška NFP (Eur) 634 330,67 Eur  

Názov integrovanej stratégie 
rozvoja mestských oblastí 
(ďalej len „ISRMO“) 

ROZVOJ  MESTSKEJ  OBLASTI  MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - 
NOVÉ MESTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programové obdobie 2007 – 2013 

verejná správa 
 

 

 
 
 

3. STRUČNÝ POPIS PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  

 
3.1  VÝCHODISKOVÝ STAV  (max. 1000 znakov) 
Plocha verejného priestranstva, s umiestnenými prvkami mestského mobiliáru a drobnej architektúry, je 
v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave s vysokou úrovňou fyzického opotrebenia a s nízkym 
štandardom technického vybavenia. Celé priestranstvo je morálne zastaralé. Pohyb na narušených spevnených 
plochách je nebezpečný a môže byť príčinou prípadných úrazov občanov a užívateľov. Zeleň je zanedbaná, 
ošetrovaná len v nevyhnutnom rozsahu  a potrebuje kvalitné ošetrenie, regeneráciu, prerezanie a dosadbu. 
Verejné osvetlenie je v havárijnom z časti nefunkčnom stave.  Ihrisko vykazuje známky zastaralosti – výrazný 
pozostatok bývalého socialistického ihriska. Svojimi prvkami nespĺňa dnešné európske hygienické 
a bezpečnostné podmienky prevádzky. Osadený mobiliár je z väčšej časti poškodený a nepoužiteľný. Celá 
oblasť nevytvára podmienky pre relax, oddych a pohyb v zelenej časti oblasti, medzi mestskou zástavbou. 
Pôsobí  neucelene, veľmi zastaralo a nepríťažlivo. 
 
 
 

3.2 CIELE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  (max. 1000 znakov) 

Vytvoriť atraktívne, funkčné a bezpečné  verejné priestranstvo využiteľné na stretávanie sa občanov a trávenie 
voľného času. Zvýšenie kvality života občanov.  Dosiahnuť celkovú rekonštrukciu zničeného a zastaralého 
verejného priestranstva. Posilnenie vybavenosti oblasti. Úprava verejných priestranstiev pre peších – 
chodníkov a spevnených plôch. Dôjde k nárastu bezpečnosti užívateľov, občanov a dosiahne sa 
 bezbariérovosť. To umožní využitie priestoru aj hedikepovaným spoluobčanom. Obnova prvkov verejnej 
zelene - bude ošetrená a doplnená novou výsadbou. Sprístupnenie  vonkajších športovísk širokej verejnosti. 
Osadiť nový mestský mobiliár( lavičky, odpadkové nádoby, informačná tabuľa, pitná fontána).Rekonštrukciou 
verejného osvetlenia dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti a ochrany občanov. 
Priestor získa vysoko estetické a účelne využívané verejné priestranstvo. Revitalizáciou priestoru sa dosiahne 
nárast konkurencieschopnosti a zvýšenie návštevnosti oblasti.    
 

2. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 

Okres Bratislava III 

Obec Mestská časť Bratislava –Nové Mesto 

Ulica Ľudové námestie 

PSČ 832 91 



 
 
 

3.3 POPIS AKTIVÍT PROJEKTOVÉHO NÁVRHU, SPÔSOB REALIZÁCIE, ZDÔVODNENIE 
VHODNOSTI  (max. 2000 znakov) 

Verejné priestranstvo  je riešené ako jeden celok, navzájom zosúladených  a po dokončení prepojených aktivít. 
Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a zobratím zeminy. 
Zemné práce - výkopy pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, uloženie káblových 
vedení pre verejné osvetlenie, odvodňovacích vedení z priestranstva a pitnej fontány . Rozmiestnenie stožiarov 
verejného osvetlenia spĺňa normové hodnoty pre osvetľovanie. Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, 
aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili 
jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. Prvky detských ihrísk sú navrhnuté certifikované a rozmiestnené 
zohľadňujúc bezpečnosť. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie životného prostredia, upravenie a obnova 
verejného priestoru vrátane verejnej zelene. Vytvoria sa  podmienky  oddychovej zóny, detského ihriska a 
jednoduchých športovísk, pre pobyt detí, mládeže a občanov v prírodnom prostredí takmer v strede mesta. 
Realizáciou projektu sa zabezpečí zvýšenie kvality a bezpečnosti pohybu občanov vo verejnom priestranstve. 
Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendicepovaným občanom. Obnovou úsporného a na údržbu 
nenáročného  verejného osvetlenia sa vytvorí predpoklad zníženia kriminality, obmedzí sa zdržiavanie a pohyb 
nežiadúcich osôb  v priestore.  Verejnoprospešné projekty, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, 
pozitívne vplývajú na kvalitu života ľudí v meste. Projekt vychádza z územného plánu mesta Bratislava a 
napĺňa  priority PHSR mestskej časti Nové Mesto a potrieb občanov. Realizáciou projektu sa odstráni zlý 
fyzický stav, ozdraví a obnoví sa parková zeleň a zveľadí sa majetok mestskej časti. Priestor po realizácii 
nebude rušivo pôsobiť na okolie. Revitalizáciou verejného priestranstva sa vytvorí zaujímavý a príťažlivý 
priestor. Z estetického a vnemového hľadiska bude zodpovedať požadovaným štandardom a svojou 
atraktivitou a poskytovanými možnosťami pritiahne ľudí z okolia ale aj návštevníkov mesta. Pekné a estetické 
prostredie pozitívne vplýva na psychiku  ľudí a vyvoláva v nich pozitívne pocity, potláča agresívne správanie 
a prinesie skvalitnenie života obyvateľov mesta. 

 
 

3.4 STAV PO UKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  (max. 1000 znakov) 

Revitalizáciou  celej oblasti sa vytvorí nové estetické a bezpečné miesto pre občanov nie len mestskej časti, 
mesta, ale aj návštevníkov a turistov. Verejná zeleň bude zachovaná a doplnená ďalšou zeleňou 
a zatrávnenými plochami. Vytvorí sa priestor oddychových zón, relaxu a športového vyžitia. Koncepcia 
verejného priestranstva je zónovo rozčlenená tak, aby si našli svoj priestor všetky vekové kategórie.  
Multifunkčné ihrisko umožňuje prevádzku aj v zime vytvorením ľadovej plochy. Prvky detského ihriska sú 
určené najmenším návštevníkom. Osadenie exteriérových cvičiacich prvkov poslúži starším deťom i 
dospelým. Mobiliár – lavičky budú slúžiť mamičkám, športovcom, starším občanom, ale aj náhodným 
turistom. Osadením a sfunkčnením verejného osvetlenia sa zníži kriminalita neosvetleného priestoru 
a zabezpečí sa zvýšenie bezpečnosti občanov a samozrejme sa zvýši atraktivita celého verejného priestoru.      

4. UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU, POPIS OČÁKAVANÝCH VÝSLEDKOV 
V ZMYSLE PROGRAMOVÉHO MANUÁLU OPBK (max. 2000 znakov) 

 



Verejné priestranstvo je navrhované za aktívnej účasti  miestnych obyvateľov, je tvorené na základe ich 
potrieb a požiadaviek. Týmto princípom sa buduje  vzťah obyvateľstva k priestoru a tak sa  priestranstvo  stáva 
bezpečnejším a obyvatelia si  vytvárajú sa k nemu  dobrý vzťah. Verejnosť, ktorá sa na premene priestoru 
podieľa, je od začiatku projektu stotožnená z jeho novým vzhľadom i využitím. Pretože spĺňa jeho predstavy 
a potreby, bude aj intenzívne využívané. Zvýši sa množstvo ľudí, ktorí ho vnímajú ako svoje a budú ho 
chrániť. Spoločné  plánovanie a práca na projekte môže zlepšiť komunikáciu, vzťahy a spolupatričnosť medzi 
ľuďmi navzájom ako aj medzi obyvateľstvom, úradom a inštitúciami. Samotní obyvatelia si vybudované 
priestranstvo budú vážiť ďaleko viac,  chrániť ho a  starať sa oň a zabránia prípadnému  vandalizmu. Toto 
priestranstvo sa stane súčasťou siete verejných priestorov, ktoré vytvoria spolu systém. Pripojí sa k už 
zrevitalizovaným priestranstvám.  Systém umožní nielen ich efektívne a ekonomické  udržiavanie, ale bude 
vnímaný ako  neoddeliteľná súčasť mestskej oblasti. Vytvorením siete verejných priestranstiev sa im vrátia 
stratené hodnoty spolunažívania, návratu života do ulíc a znovuobjavenie sily vzájomných kontaktov.  
Revitalizáciou  verejného priestoru sa  dosiahne zlepšenie viacerých zložiek  životného prostredia napr. 
zníženie spotreby elektrickej energie výmenou úspornejších svietidiel verejného osvetlenia, umiestnením 
zberných nádob na odpadky sa zvýši čistota prostredia, výsadbou zelene sa zvýši kvalita ovzdušia,  príjemným  
architektonickým stvárnením sa zvýši  kvalita života obyvateľov mesta. Realizáciou projektu sa zachová 
zdravé, produktívne a estetické prostredie.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

5. SUMARIZÁCIA HODNÔT PREDPOKLADANÝCH MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 
PROJEKTOVÉHO         NÁVRHU 

Typ Názov 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Celková plocha technicky 
zhodnotených objektov 

m² 0 2011 4531 2012 

Dĺžka novej, alebo technicky 
zhodnotenej infraštruktúry 

km 0 2011 0,87 2012 

V
ýs

le
do

k 

Počet vymenených svietidiel ks 0 2011 29 2012 

6. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Začiatok realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 5.2012 

Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov) 10 

Ukončenie realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 02.2013 

7. VLASTNÍCKE VZŤAHY 

 
Bratislava  - mestská časť Nové Mesto je vlastníkom pozemku  par. č. 22840/1, 22840/2, 22840/3 
a 22840/4  k.ú. Nové Mesto   zapísaného  na LV č. 2382. 

8. ZDROJE  FINANCOVANIA PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Celkové výdavky projektového návrhu (Eur): 683 630,10 

Celkové oprávnené výdavky (Eur): 667 716,50 

Celkové  neoprávnené výdavky (Eur): 15 913,60 



 
 
 
 

9. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 
� všetky informácie obsiahnuté v tomto projektovom návrhu  sú úplné, pravdivé a správne,  

� mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky na 
spolufinancovanie projektu, 

� na oprávnené výdavky uvedené v projektovom návrhu nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto 
výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc, 

� spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle Programového manuálu pre OPBK, 

� výška celkových oprávnených výdavkov v žiadosti o NFP vypracovanej v nadväznosti na prípadné 
schválenie tohto projektového návrhu nepresiahne výšku celkových oprávnených výdavkov uvedenú 
v tomto projektovom návrhu o viac ako 5 % 

� som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok  

� som oprávnený realizovať projekt a nie sú mi známe žiadne okolnosti súvisiace s vlastníckymi 
a užívacími právami k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré by mohli predstavovať riziko z hľadiska 
realizácie projektu a udržateľnosti výsledkov projektu v zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný 
finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj, verejná správa 

� som si vedomý, že prijatie a spracovanie projektového návrhu RO OPBK nespĺňa náležitosti konania 
o žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore  poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva a, že projektový návrh nie je žiadosť o NFP 

 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú 
uvedených údajov a skutočností.  
 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so 
zákonom  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely 
implementácie príslušného operačného programu. 
 
 
 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu žiadateľa: Mgr. Rudolf Kusý , starosta  
 
 
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa .................................................................... 
Splnomocnená v zmysle plnomocenstva zo dňa 21.6.2011, RNDr. Jana Ondrová  
 
Miesto podpisu: Bratislava  
 
 
Dátum podpisu: 29.6.2011 
 

 
Zoznam príloh projektového návrhu: 

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (Eur) : 634 330,67 

Intenzita pomoci (v %): 95 

Vlastné zdroje žiadateľa celkom (Eur): 49 299,43 

Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektového návrhu (Eur): 0 



 
Príloha č. 1 – fotodokumentácia súčasného stavu 
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie žiadateľa /subjektu v pôsobnosti žiadateľa/ Uznesenie o súlade s PHSR  
a Územným plánom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROJEKTOVÝ NÁVRH č. 3 

Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  
 
 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM NÁVRHU 

Názov projektového 
návrhu 

Obnova  MŠ a ZŠ  Odborárska 

Žiadateľ Mestská časť  Bratislava Nové Mesto 

Subjekt v pôsobnosti 
žiadateľa 

 

Operačný program Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 1.Infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel 

Skupina aktivít 
1.1.1 Príprava a realizácia  integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí vo 
vybraných oblastiach  mesta Bratislava v zmysle č. 8 Nariadenia Európskeho 
parlamentu  a rady (ES) č. 1080/2006 

Kód oznámenia  

Celkové výdavky 
projektového návrhu 
(Eur) 

800 000,00 Eur 

Požadovaná výška NFP 
(Eur) 

731 595,00 Eur  

Názov integrovanej 
stratégie rozvoja 
mestských oblastí (ďalej 
len „ISRMO“) 

ROZVOJ  MESTSKEJ  OBLASTI  MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – Nové 
Mesto 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programové obdobie 2007 – 2013 
verejná správa 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. STRUČNÝ POPIS PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  

 
3.1  VÝCHODISKOVÝ STAV  (max. 1000 znakov) 
Základná a Materská  škola pozostáva z pavilónov, ktoré tvoria jeden funkčný celok. Jej exitencia siaha do 
roku 1892 a bola viackrát prestavaná , naposledy v rokoch 1978. V roku 1961 bola ku škole pristavaná 
telocvičňa. Jej súčasný stav je adekvátny jej veku. Na všetkých častiach sú  poškodené strechy, zatekajú a 
devastujú nosné konštrukcie, murivo a vnútorné omietky,podlahy. Opravy boli len provizórne a zabránili 
havárijnému stavu. Strešné konštrukcie si vyžadujú celoplošnú opravu. Zvislé obvodové konštrukcie, okná a 
dvere majú vysoký koeficient prestupu tepla, nespĺňa technické  normy.Budovy sú energeticky 
náročné.Osvetlenie priestorov je zabezpečené pôvodnými rozvodmi elektrickej energie. Svietidlá sú 
energeticky náročné. Rozvody tepla nie sú izolované. Nevyhnutné je  vyregulovanie celej vykurovacej 
sústavy.Vonkajšie ihriská sú zanedbané a nedokážu poskytnúť priestor pre pohybové aktivity. Celý areál je 
neucelený a  neestetický, nespĺňa kritériá pre pohyb detí vo voľnom priestore. 

3.2 CIELE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  (max. 1000 znakov) 

2. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 

Okres Bratislava  

Obec Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

Ulica Odborárska 2 

PSČ 831 02 



Odstránením statických havarijných častí školy, zlepšením teplotného režimu, znížením energetickej 
náročnosti  a úpravou ihrísk bude stavba školy kvalitatívne a užívateľsky na vyššej úrovni. Dosiahneme 
štandardné technické podmienky určené legislatívou. Zlepšíme hygienické a vyučovacie podmienky v celej 
škole, znížime prašnosť a hlučnosť a zabránime vzniku plesní. Zabezpečíme kvalitné osvetlenie tried a úsporné 
inteligentné osvetlenie priestorov. Úsporou nákladov na energiách ušetrí škola značné finančné prostriedky. 
Zároveň dosiahneme, že budova školy bude vyhovovať platným technickým  normám. Rekonštrukciou 
telocvične a ihrísk sa zlepšia podmienky na realizáciu doplnkových aktivít nie len počas vyučovania ale 
utvoria sa podmienky aj pre mimoškolské pohybové aktivity. Rekonštrukciou bleskozvodov sa zvýši 
bezpečnosť školy. Bezbariérovosťou umožníme využitie priestorov aj hendikepovaným deťom. Dosiahneme 
rovnosť príležitostí. 

3.3 POPIS AKTIVÍT PROJEKTOVÉHO NÁVRHU, SPÔSOB REALIZÁCIE, ZDÔVODNENIE 
VHODNOSTI  (max. 2000 znakov) 

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, plochých striech a výmena okien, dverí  bol vypracovaný z 
podkladov posúdenia tepelno technických vlastností obvodového plášťa podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 
6946. Z posúdenia vychádza nutnosť zatepliť obvodový plášť včítane ostení okien a dverí materiálom s 
dostatočnými fyzikálno-tepelnými vlastnosťami. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar je detailnejšie 
rozpracovaný na výkrese v povinnej dokumentácii. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy sa 
osadí podokapový žľab a odpadové dážďovody zvedené do trativod do podzemných vôd. Strechy sa upravia 
a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien  
zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. Výmenou vykurovacích telies, výmenou a 
zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy dosiahneme priaznivú energetickú bilanciu. 
Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetleniu priestoru. 
Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky  budú nahradené bezpečnými nosníkmi a budú realizované 
opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, 
betónov a odstránením  zaburinenej zeminy. Zemné práce - výkopy pre uloženie podkladových vrstiev 
konštrukcií spevnených plôch,  vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody 
z areálu. Osadenie cvičiacich exteriérových  prvkov, vybudovanie viacúčelových ihrísk, bežeckej dráhy 
a doskočiska, sú navrhované certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. 
Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky 
ochrannej zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. Projekt napĺňa 
požiadavky  územného plánu mesta Bratislava a napĺňa  priority PHSR Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.  

 

3.4 STAV PO UKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  (max. 1000 znakov) 

Budovy základnej  a materskej školy dostanú úplne iný vzhľad a výraz.  Vytvoria príjemné prostredie pre deti, 
vyučujúcich a rodičia získajú pocit bezpečného miesta pre svoje deti. Rekonštrukciou a modernizáciou školy 
sa zníži energetická a ekonomická náročnosť prevádzky školy. Poskytne svojim študentom podstatne vyššiu 
kvalitu prostredia  a tým aj vzdelávacieho procesu. Finančné prostriedky, ktoré budú ušetrené energetickou 
úsporou chce škola investovať do rozšírenia vybavenosti zariadeniami pre vyučovací proces, nákupu učebných 
pomôcok, kníh a odborných publikácií, na podporu záujmových aktivít žiakov a budú využité výhradne pre 
potreby školy. Týmto chceme zabezpečiť pre všetkých žiakov a študentov školy, aby boli efektívne využívané 
investované finančné prostriedky. Výmenou obvodových plášťov, výplní otvorov a novou vykurovacou 
sústavou dosiahneme min. energetický certifikát kategórie B.  Prvky školského areálu budú ponúkať pohybové 
aktivity.      

4. UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU, POPIS OČÁKAVANÝCH VÝSLEDKOV 
V ZMYSLE PROGRAMOVÉHO MANUÁLU OPBK (max. 2000 znakov) 

 



Škola so svojim  areálom umožní nielen ich efektívne a ekonomickejšie udržiavanie, ale bude vnímaný ako  
neoddeliteľná súčasť mestskej oblasti.  Celkovou energetickou úsporou a použitím vhodných stavebných 
materiálov  sa  dosiahneme zlepšenie viacerých zložiek  životného prostredia napr. zníženie spotreby 
elektrickej energie výmenou úspornejších svietidiel osvetlenia, výmenou vykurovacej sústavy prispejeme 
k zníženiu emisií do ovzdušia,  umiestnením zberných nádob na odpadky sa zvýši čistota prostredia, výsadbou 
zelene sa zvýši kvalita samotného životného prostredia,  príjemným  architektonickým stvárnením sa zvýši  
kvalita života obyvateľov mesta. Zvýšime hodnotu chátrajúceho mestského majetku a predĺžime jeho 
životnosť. Realizáciou projektu sa zachová zdravé, produktívne a estetické prostredie. Ďalšia prevádzka a 
údržba školy a areálu bude finančne napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, čím bude 
zabezpečený ich udržateľný rozvoj.  

 
 
 
 

 
 

 
 

5. SUMARIZÁCIA HODNÔT PREDPOKLADANÝCH MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 
PROJEKTOVÉHO         NÁVRHU 

Typ Názov 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Celková plocha technicky 
zhodnotených objektov 

m² 0 2011  8 680 2013 

Počet bezbariérových vstupov 
a opatrení za účelom zvýšenia 
dostupnosti fyzického prostredia 
a verejných služieb a uľahčenie 
orientácie 

Ks 0 2011 6 2013 

Počet obnovených budov typu školy a školské 
zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a 
komunitné centrá v rámci 

integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí města Bratislavy 

Ks  0 2011 3 2013 

Počet vymenených alebo opravených 
vykurovacích telies 

Ks  0 2011 150 2013 

V
ýs

le
do

k 

Zateplená plocha stien a striech 
budov (bytových domov, 
škôl a školských zariadení, zariadení 
sociálnych služieb, 
komunitných centier, atď.) vrátane 
technických zariadení 
(plocha vymenených, resp. 
upravených okien atď.) 

m² 0 2011 3 852 2013 

6. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Začiatok realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 6.2012 

Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov) 7 

Ukončenie realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 12.2012 

7. VLASTNÍCKE VZŤAHY 



 
 

 
 
 
 
 
 

9. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 

� všetky informácie obsiahnuté v tomto projektovom návrhu  sú úplné, pravdivé a správne,  

� mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky na 
spolufinancovanie projektu, 

� na oprávnené výdavky uvedené v projektovom návrhu nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto 
výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc, 

� spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle Programového manuálu pre OPBK, 

� výška celkových oprávnených výdavkov v žiadosti o NFP vypracovanej v nadväznosti na prípadné 
schválenie tohto projektového návrhu nepresiahne výšku celkových oprávnených výdavkov uvedenú 
v tomto projektovom návrhu o viac ako 5 % 

� som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok  

� som oprávnený realizovať projekt a nie sú mi známe žiadne okolnosti súvisiace s vlastníckymi 
a užívacími právami k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré by mohli predstavovať riziko z hľadiska 
realizácie projektu a udržateľnosti výsledkov projektu v zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný 
finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj, verejná správa 

� som si vedomý, že prijatie a spracovanie projektového návrhu RO OPBK nespĺňa náležitosti konania 
o žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore  poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva a, že projektový návrh nie je žiadosť o NFP 

 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú 
uvedených údajov a skutočností.  
 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade                           
so zákonom  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely 
implementácie príslušného operačného programu. 

 
Vlastníkom pozemkov  par. č. 12789/1, 12789/2, 12789/3, 12788/1, 12791/5  k.ú. Nové Mesto zapísaných  
na LV 3749  je Mestská časť Bratislava - Nové Mesto.    
   

8. ZDROJE  FINANCOVANIA PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Celkové výdavky projektového návrhu (Eur): 800 000,00 

Celkové oprávnené výdavky (Eur): 770 100,00 

Celkové  neoprávnené výdavky (Eur): 29 900,00 

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (Eur) : 731 595,00 

Intenzita pomoci (v %): 95  

Vlastné zdroje žiadateľa celkom (Eur): 68 405,00 

Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektového návrhu (Eur): 0 



 
 
 

 
 
 
 

 
PROJEKTOVÝ NÁVRH č. 4 

Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  
 
 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM NÁVRHU 

Názov projektového návrhu Obnova ZŠ Za kasárňou 

Žiadateľ Mestská časť  Bratislava Nové Mesto 

Subjekt v pôsobnosti žiadateľa  

Operačný program Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 1.Infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel 

Skupina aktivít 

Príprava a realizácia  integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí vo vybraných oblastiach  
 mesta Bratislava v zmysle č. 8 Nariadenia Európskeho 
 parlamentu  a rady (ES) č. 1080/2006 

Kód oznámenia  

Celkové výdavky projektového návrhu 
(Eur) 

792 000,00 Eur 

Požadovaná výška NFP (Eur) 742 425,00 Eur  

Názov integrovanej stratégie rozvoja 
mestských oblastí (ďalej len „ISRMO“) 

ROZVOJ  MESTSKEJ  OBLASTI  MESTSKEJ ČASTI  
BRATISLAVA – Nové Mesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programové obdobie 2007 – 2013 
verejná správa 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. STRUČNÝ POPIS PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  

 
3.1  VÝCHODISKOVÝ STAV  (max. 1000 znakov) 
Základná  škola stojí v rušnej časti mesta. Bola postavená v roku 1969 a jej súčasný stav je adekvátny jej veku. Na všetkých 
častiach sú ploché strechy, ktoré zatekajú a devastujú nosné konštrukcie, murivo a vnútorné omietky,podlahy.Opravy boli 
len provizórne a zabránili havárijnému stavu. Strešné konštrukcie si vyžadujú celoplošnú opravu. Zvislé obvodové 
konštrukcie, okná a dvere majú vysoký koeficient prestupu tepla, nespĺňa technické normy, čo má za dôsledok vysoké 
energetické nároky.Osvetlenie priestorov je zabezpečené pôvodnými rozvodmi elektrickej energie. Svietidlá sú energeticky 
náročné a  neúsporné. Rozvody tepla sú neizolované, v samotnom rozvode vykazujú veľké tepelné straty. Ukazuje sa 
nevyhnutnosť vyregulovania celej vykurovacej sústavy. Vonkajšie ihriská sú zanedbané a nedokážu poskytnúť priestor pre 
pohybové aktivity. Celý areál je neucelený a  neestetický, nespĺňa kritériá pre pohyb detí vo voľnom priestore.Skladová 
budova je v dezolátnom stave, s azbestovou strechou.  

3.2 CIELE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  (max. 1000 znakov) 

Odstránením statických havarijných častí školy, zlepšením teplotného režimu, znížením energetickej náročnosti  a úpravou 
ihrísk bude stavba školy kvalitatívne a užívateľsky na vyššej úrovni. Dosiahneme štandardné technické podmienky určené 
legislatívou. Zlepšíme hygienické a vyučovacie podmienky v celej škole, znížime prašnosť a hlučnosť a zabránime vzniku 
plesní. Zabezpečíme kvalitné osvetlenie tried a úsporné inteligentné osvetlenie priestorov. Úsporou nákladov na energiách 
ušetrí škola značné finančné prostriedky. Zároveň dosiahneme, že budova školy bude vyhovovať platným technickým  
normám. Rekonštrukciou telocvične a ihrísk sa zlepšia podmienky na realizáciu doplnkových aktivít nie len počas 
vyučovania ale utvoria sa podmienky aj pre mimoškolské pohybové aktivity. Rekonštrukciou bleskozvodov sa zvýši 
bezpečnosť školy. Bezbariérovosťou umožníme využitie priestorov aj hendikepovaným deťom. Dosiahneme rovnosť 
príležitostí. 

2. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 

Okres Bratislava III 

Obec Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

Ulica Za kasárňou 

PSČ 831 03 



3.3 POPIS AKTIVÍT PROJEKTOVÉHO NÁVRHU, SPÔSOB REALIZÁCIE, ZDÔVODNENIE VHODNOSTI  
(max. 2000 znakov) 

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, plochých striech a výmena okien, dverí  bol vypracovaný z podkladov 
posúdenia tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Z posúdenia 
vychádza nutnosť zatepliť obvodový plášť včítane ostení okien a dverí materiálom s dostatočnými fyzikálno-tepelnými 
vlastnosťami. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar je detailnejšie rozpracovaný na výkrese v povinnej dokumentácii. 
Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy sa osadí podokapový žľab a odpadové dažďovody zvedené do 
trativod do podzemných vôd. Strechy sa upravia a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových 
stien, strešných plášťov a okien  zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. Výmenou vykurovacích 
telies, výmenou a zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy dosiahneme priaznivú energetickú bilanciu. 
Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetleniu priestoru. Narušené stavebné 
nosné konštrukcie a atiky  budú nahradené bezpečnými nosníkmi a budú realizované opravy a vysprávky murív. Búracie 
práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením  zaburinenej zeminy. Zemné 
práce - výkopy pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch,  vysadenie nových trávnatých povrchov, 
odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Osadenie cvičiacich exteriérových  prvkov, vybudovanie viacúčelových 
ihrísk, bežeckej dráhy a doskočiska, sú navrhované certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné 
normy. Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky 
ochrannej zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. Projekt napĺňa požiadavky  územného plánu mesta 
Bratislava a napĺňa  priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.  

 

3.4 STAV PO UKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  (max. 1000 znakov) 

Budovy základnej školy dostanú úplne iný vzhľad a výraz.  Vytvoria príjemné prostredie pre deti, vyučujúcich a rodičia 
získajú pocit bezpečného miesta pre svoje deti. Rekonštrukciou a modernizáciou školy sa zníži energetická a ekonomická 
náročnosť prevádzky školy. Poskytne svojim študentom podstatne vyššiu kvalitu prostredia  a tým aj vzdelávacieho procesu. 
Finančné prostriedky, ktoré budú ušetrené energetickou úsporou chce škola investovať do rozšírenia vybavenosti 
zariadeniami pre vyučovací proces, nákupu učebných pomôcok, kníh a odborných publikácií, na podporu záujmových 
aktivít žiakov a budú využité výhradne pre potreby školy. Týmto chceme zabezpečiť pre všetkých žiakov a študentov školy, 
aby boli efektívne využívané investované finančné prostriedky. Výmenou obvodových plášťov, výplní otvorov a novou 
vykurovacou sústavou dosiahneme min. energetický certifikát kategórie B. Prvky školského areálu budú ponúkať pohybové 
aktivity. Moderný areál s rôznymi možnosťami voľnočasových aktivít.      

4. UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU, POPIS OČÁKAVANÝCH VÝSLEDKOV V ZMYSLE 
PROGRAMOVÉHO MANUÁLU OPBK (max. 2000 znakov) 

 

Škola so svojim  areálom umožní nielen ich efektívne a ekonomickejšie udržiavanie, ale bude vnímaný ako  neoddeliteľná 
súčasť mestskej oblasti.  Celkovou energetickou úsporou a použitím vhodných stavebných materiálov  sa  dosiahneme 
zlepšenie viacerých zložiek  životného prostredia napr. zníženie spotreby elektrickej energie výmenou úspornejších 
svietidiel osvetlenia, výmenou vykurovacej sústavy prispejeme k zníženiu emisií do ovzdušia,  umiestnením zberných nádob 
na odpadky sa zvýši čistota prostredia, výsadbou zelene sa zvýši kvalita samotného životného prostredia,  príjemným  
architektonickým stvárnením sa zvýši  kvalita života obyvateľov mesta. Zvýšime hodnotu chátrajúceho majetku mesta 
a predĺžime jeho životnosť. Realizáciou projektu sa zachová zdravé, produktívne a estetické prostredie. Ďalšia prevádzka a 
údržba školy a areálu bude finančne napojená na rozpočet Mestskej časti Nové Mesto, čím bude zabezpečený ich udržateľný 
rozvoj. Žiadateľ bude nielen udržiavať výsledky projektu ale následnými aktivitami aj naďalej zvyšovať kvalitu vzdelávania. 
Na projekte sa budú podieľať kvalifikované osoby ako z vlastných zdrojov tak aj z externých. Takisto žiadateľ má 
skúsenosti v oblasti čerpania a realizácie  eurofondov. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

5. SUMARIZÁCIA HODNÔT PREDPOKLADANÝCH MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 
PROJEKTOVÉHO         NÁVRHU 

Typ Názov 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok Plánovaná hodnota Rok 

Celková plocha technicky 
zhodnotených objektov 

m² 0 2011  18 910 2013 

Počet bezbariérových vstupov 
a opatrení za účelom zvýšenia 
dostupnosti fyzického prostredia 
a verejných služieb a uľahčenie 
orientácie 

ks 0 2011 4 2013 

Počet obnovených budov typu školy a 
školské zariadenia, zariadenia 
sociálnych služieb a komunitné centrá 
v rámci 
integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí města Bratislavy 

Ks  0 2011 2 2013 

Počet vymenených alebo opravených 
vykurovacích telies 

Ks  0 2011 185 2013 

V
ýs

le
do

k 

Zateplená plocha stien a striech 
budov (bytových domov, 
škôl a školských zariadení, zariadení 
sociálnych služieb, 
komunitných centier, atď.) vrátane 
technických zariadení 
(plocha vymenených, resp. 
upravených okien atď.) 

m² 0 2011 4 230 2013 

6. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Začiatok realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 3.2013 

Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov) 7 

Ukončenie realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 09.2013 

7. VLASTNÍCKE VZŤAHY 

 
Vlastníkom pozemkov  par. č. 12211/1 k.ú. Nové Mesto zapísaných  na LV 3749 je Mestská časť 
Nové Mesto.    
   

8. ZDROJE  FINANCOVANIA PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Celkové výdavky projektového návrhu (Eur): 792 000,00 

Celkové oprávnené výdavky (Eur): 781 500,00 

Celkové  neoprávnené výdavky (Eur): 29 600,00 

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (Eur) : 742 425,00 

Intenzita pomoci (v %): 95  

Vlastné zdroje žiadateľa celkom (Eur): 49 575,00 

Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektového návrhu (Eur): 0 



 
 
 
 
 
 

9. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 

� všetky informácie obsiahnuté v tomto projektovom návrhu  sú úplné, pravdivé a správne,  

� mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky                                   na 
spolufinancovanie projektu, 

� na oprávnené výdavky uvedené v projektovom návrhu nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky 
v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc, 

� spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle Programového manuálu pre OPBK, 

� výška celkových oprávnených výdavkov v žiadosti o NFP vypracovanej v nadväznosti na prípadné schválenie tohto 
projektového návrhu nepresiahne výšku celkových oprávnených výdavkov uvedenú v tomto projektovom návrhu 
o viac ako 5 % 

� som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok  

� som oprávnený realizovať projekt a nie sú mi známe žiadne okolnosti súvisiace s vlastníckymi a užívacími právami 
k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré by mohli predstavovať riziko z hľadiska realizácie projektu a udržateľnosti 
výsledkov projektu v zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, verejná správa 

� som si vedomý, že prijatie a spracovanie projektového návrhu RO OPBK nespĺňa náležitosti konania o žiadosti 
o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore  poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a, 
že projektový návrh nie je žiadosť o NFP 

 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov 
a skutočností.  
 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade                           so 
zákonom  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného 
operačného programu. 
 
 
 
 
 
 
 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu žiadateľa: Mgr. Rudolf Kusý , starosta  
 
 
 
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa .................................................................... 
Splnomocnená v zmysle plnomocenstva zo dňa 21.6.2011, RNDr. Jana Ondrová  
 
 
Miesto podpisu: Bratislava  
 
 
 
Dátum podpisu: 29.6.2011 



 
 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu žiadateľa: Mgr. Rudolf Kusý , starosta  
 
 
 
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa .................................................................... 
Splnomocnená v zmysle plnomocenstva zo dňa 21.6.2011, RNDr. Jana Ondrová  
 
 
 
Miesto podpisu: Bratislava  
 
 
 
Dátum podpisu: 29.6.2011 
 

 
Zoznam príloh projektového návrhu: 
 
Príloha č. 1 – fotodokumentácia súčasného stavu 
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie žiadateľa /subjektu v pôsobnosti žiadateľa/ Uznesenie o súlade s PHSR  
a Územným plánom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROJEKTOVÝ NÁVRH č. 5 

Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  
 
 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM NÁVRHU 

Názov projektového návrhu Obnova základnej školy s materskou školou Česká 

Žiadateľ Mestská časť  Bratislava Nové Mesto 

Subjekt v pôsobnosti 
žiadateľa 

 

Operačný program Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 1.Infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel 

Skupina aktivít 
1.1.1 Príprava a realizácia  integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí vo 
vybraných oblastiach  mesta Bratislava v zmysle č. 8 Nariadenia Európskeho 
parlamentu  a rady (ES) č. 1080/2006 

Kód oznámenia  

Celkové výdavky 
projektového návrhu (Eur) 

752 920,00  Eur 

Požadovaná výška NFP 
(Eur) 

681 857,75 Eur  

Názov integrovanej stratégie 
rozvoja mestských oblastí 
(ďalej len „ISRMO“) 

ROZVOJ  MESTSKEJ  OBLASTI  MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – 
Nové Mesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Programové obdobie 2007 – 2013 
verejná správa 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. STRUČNÝ POPIS PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  

 
3.1  VÝCHODISKOVÝ STAV  (max. 1000 znakov) 
Základná  škola stojí v rušnej časti mesta. Bola postavená v roku 1929 a jej súčasný stav je adekvátny jej veku. 
Na všetkých častiach sú narušené strešné konštrukcie, ktoré zatekajú a devastujú nosné časti, murivo a 
vnútorné omietky,podlahy.Opravy boli len provizórne a zabránili havárijnému stavu. Strešné konštrukcie si 
vyžadujú celoplošnú opravu. Zvislé obvodové konštrukcie, okná a dvere majú vysoký koeficient prestupu 
tepla, nespĺňa technické normy, čo má za dôsledok vysoké energetické nároky.Osvetlenie priestorov je 
zabezpečené pôvodnými rozvodmi elektrickej energie. Svietidlá sú energeticky náročné a  neúsporné. Rozvody 
tepla sú neizolované, v samotnom rozvode vykazujú veľké tepelné straty. Ukazuje sa nevyhnutnosť 
vyregulovania celej vykurovacej sústavy. Vonkajšie ihriská sú zanedbané a nedokážu poskytnúť priestor pre 
pohybové aktivity. Celý areál je neucelený a  neestetický, nespĺňa kritériá pre pohyb detí vo voľnom priestore.  

3.2 CIELE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  (max. 1000 znakov) 

Odstránením statických havarijných častí školy, zlepšením teplotného režimu, znížením energetickej 
náročnosti  a úpravou ihrísk bude stavba školy kvalitatívne a užívateľsky na vyššej úrovni. Dosiahneme 
štandardné technické podmienky určené legislatívou. Zlepšíme hygienické a vyučovacie podmienky v celej 
škole, znížime prašnosť a hlučnosť a zabránime vzniku plesní. Zabezpečíme kvalitné osvetlenie tried a úsporné 
inteligentné osvetlenie priestorov. Úsporou nákladov na energiách ušetrí škola značné finančné prostriedky. 
Zároveň dosiahneme, že budova školy bude vyhovovať platným technickým  normám. Rekonštrukciou 
telocvične a ihrísk sa zlepšia podmienky na realizáciu doplnkových aktivít nie len počas vyučovania ale 
utvoria sa podmienky aj pre mimoškolské pohybové aktivity. Rekonštrukciou bleskozvodov sa zvýši 
bezpečnosť školy. Bezbariérovosťou umožníme využitie priestorov aj hendikepovaným deťom. Dosiahneme 
rovnosť príležitostí. 

3.3 POPIS AKTIVÍT PROJEKTOVÉHO NÁVRHU, SPÔSOB REALIZÁCIE, ZDÔVODNENIE 
VHODNOSTI  (max. 2000 znakov) 

2. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 

Okres Bratislava III 

Obec Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

Ulica Česká 10 

PSČ 831 03 



Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, plochých striech a výmena okien, dverí  bol vypracovaný z 
podkladov posúdenia tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 
6946. Z posúdenia vychádza nutnosť zatepliť obvodový plášť včítane ostení okien a dverí materiálom s 
dostatočnými fyzikálno-tepelnými vlastnosťami. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar je detailnejšie 
rozpracovaný na výkrese v povinnej dokumentácii. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy sa 
osadí podokapový žľab a odpadové dážďovody zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravia 
a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien  
zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. Výmenou vykurovacích telies, výmenou a 
zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy dosiahneme priaznivú energetickú bilanciu. 
Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetleniu priestoru. 
Narušené stavebné nosné konštrukcie budú nahradené bezpečnými nosníkmi a budú realizované opravy 
a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov 
a odstránením  zaburinenej zeminy. Zemné práce - výkopy pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií 
spevnených plôch,  vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. 
Osadenie cvičiacich exteriérových  prvkov, vybudovanie viacúčelových ihrísk, bežeckej dráhy a doskočiska, 
sú navrhované certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodník a spevnené 
plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene sú 
navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. Projekt napĺňa požiadavky  územného plánu mesta Bratislava a 
napĺňa  priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.  

 

3.4 STAV PO UKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  (max. 1000 znakov) 

Budova základnej školy bude reprezentatívnou budovou s historickým rázom. Vytvorí sa príjemné prostredie 
pre deti, vyučujúcich a rodičia získajú pocit bezpečného miesta pre svoje deti. Rekonštrukciou a 
modernizáciou školy sa zníži energetická a ekonomická náročnosť prevádzky školy. Poskytne svojim 
študentom podstatne vyššiu kvalitu prostredia  a tým aj vzdelávacieho procesu. Finančné prostriedky, ktoré 
budú ušetrené energetickou úsporou chce škola investovať do rozšírenia vybavenosti zariadeniami pre 
vyučovací proces, nákupu učebných pomôcok, kníh a odborných publikácií, na podporu záujmových aktivít 
žiakov a budú využité výhradne pre potreby školy. Výmenou obvodových plášťov, výplní otvorov a novou 
vykurovacou sústavou dosiahneme min. energetický certifikát kategórie B. Školský areál  bude ponúkať 
pohybové aktivity. Moderný areál s rôznymi možnosťami voľnočasových aktivít bude slúžiť šport 
a mimoškolské aktivity.      

4. UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU, POPIS OČÁKAVANÝCH VÝSLEDKOV 
V ZMYSLE PROGRAMOVÉHO MANUÁLU OPBK (max. 2000 znakov) 

 

Škola so svojim  areálom umožní nielen ich efektívne a ekonomickejšie udržiavanie, ale bude vnímaný ako  
neoddeliteľná súčasť mestskej oblasti.  Celkovou energetickou úsporou a použitím vhodných stavebných 
materiálov  sa  dosiahneme zlepšenie viacerých zložiek  životného prostredia napr. zníženie spotreby 
elektrickej energie výmenou úspornejších svietidiel osvetlenia, výmenou vykurovacej sústavy prispejeme 
k zníženiu emisií do ovzdušia,  umiestnením zberných nádob na odpadky sa zvýši čistota prostredia, výsadbou 
zelene sa zvýši kvalita samotného životného prostredia,  príjemným  architektonickým stvárnením sa zvýši  
kvalita života obyvateľov mesta. Odstránime enviromentálnu záťaž objektu a predpísaným spôsobom 
vymeníme azbestovú strešnú krytinu. Zvýšime hodnotu chátrajúceho majetku mestskej časti a predĺžime jeho 
životnosť. Realizáciou projektu sa zachová zdravé, produktívne a estetické prostredie. Ďalšia prevádzka a 
údržba školy a areálu bude finančne napojená na rozpočet Mestskej časti Nové Mesto, čím bude zabezpečený 
ich udržateľný rozvoj. Žiadateľ bude nielen udržiavať výsledky projektu ale následnými aktivitami aj naďalej 
zvyšovať kvalitu vzdelávania. Na projekte sa budú podieľať kvalifikované osoby ako z vlastných zdrojov tak 
aj z externých. Takisto žiadateľ má skúsenosti v oblasti čerpania a realizácie  eurofondov. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

5. SUMARIZÁCIA HODNÔT PREDPOKLADANÝCH MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 
PROJEKTOVÉHO         NÁVRHU 

Typ Názov 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Celková plocha technicky 
zhodnotených objektov 

m² 0 2011  4 384 2013 

Počet bezbariérových vstupov 
a opatrení za účelom zvýšenia 
dostupnosti fyzického prostredia 
a verejných služieb a uľahčenie 
orientácie 

Ks 0 2011 6 2013 

Počet obnovených budov typu školy a 
školské zariadenia, zariadenia 
sociálnych služieb a komunitné centrá 
v rámci 
integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí města Bratislavy 

Ks  0 2011 1 2013 

Počet vymenených alebo opravených 
vykurovacích telies 

Ks  0 2011 221 2013 

V
ýs

le
do

k 

Zateplená plocha stien a striech 
budov (bytových domov, 
škôl a školských zariadení, zariadení 
sociálnych služieb, 
komunitných centier, atď.) vrátane 
technických zariadení 
(plocha vymenených, resp. 
upravených okien atď.) 

m² 0 2011 4 825 2013 

6. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Začiatok realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 04.2013 

Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov) 7 

Ukončenie realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 10.2013 

7. VLASTNÍCKE VZŤAHY 

 
Vlastníkom pozemkov  par. č. 11820/1  k.ú. Nové Mesto zapísaných  na LV 3749 je Mestská časť Nové 
Mesto a par. č. 11820/2  k.ú. Nové Mesto, zapísaný na LV 2382 je vlastníkom  Hlavné mesto SR 
Bratislava.    
   

8. ZDROJE  FINANCOVANIA PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Celkové výdavky projektového návrhu (Eur): 752 920,00 

Celkové oprávnené výdavky (Eur): 717 745,00 

Celkové  neoprávnené výdavky (Eur): 35 175,00 

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (Eur) : 681 857,75 

Intenzita pomoci (v %): 95  

Vlastné zdroje žiadateľa celkom (Eur): 71 062,25 

Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektového návrhu (Eur): 0 



 
 
 
 

9. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 
� všetky informácie obsiahnuté v tomto projektovom návrhu  sú úplné, pravdivé a správne,  

� mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky na 
spolufinancovanie projektu, 

� na oprávnené výdavky uvedené v projektovom návrhu nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto 
výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc, 

� spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle Programového manuálu pre OPBK, 

� výška celkových oprávnených výdavkov v žiadosti o NFP vypracovanej v nadväznosti na prípadné 
schválenie tohto projektového návrhu nepresiahne výšku celkových oprávnených výdavkov uvedenú 
v tomto projektovom návrhu o viac ako 5 % 

� som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok  

� som oprávnený realizovať projekt a nie sú mi známe žiadne okolnosti súvisiace s vlastníckymi 
a užívacími právami k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré by mohli predstavovať riziko z hľadiska 
realizácie projektu a udržateľnosti výsledkov projektu v zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný 
finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj, verejná správa 

� som si vedomý, že prijatie a spracovanie projektového návrhu RO OPBK nespĺňa náležitosti konania 
o žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore  poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva a, že projektový návrh nie je žiadosť o NFP 

 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú 
uvedených údajov a skutočností.  
 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade                           
so zákonom  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely 
implementácie príslušného operačného programu. 
 
 
 
 
 
 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu žiadateľa: Mgr. Rudolf Kusý , starosta  
 
 
 
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa .................................................................... 
Splnomocnená v zmysle plnomocenstva zo dňa 21.6.2011, RNDr. Jana Ondrová  
 
 
 
Miesto podpisu: Bratislava  
 
 
 
Dátum podpisu: 29.6.2011 
 



 
 
Zoznam príloh projektového návrhu: 
 
Príloha č. 1 – fotodokumentácia súčasného stavu 
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie žiadateľa /subjektu v pôsobnosti žiadateľa/ Uznesenie o súlade s PHSR  
a Územným plánom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
PROJEKTOVÝ NÁVRH č. 6 

Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  
 
 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM NÁVRHU 

Názov projektového návrhu Obnova základnej školy s materskou školu Sibírska  

Žiadateľ Mestská časť  Bratislava Nové Mesto 

Subjekt v pôsobnosti žiadateľa  

Operačný program Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 1.Infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel 

Skupina aktivít 
1.1.1 Príprava a realizácia  integrovaných stratégií rozvoja mestských 
oblastí vo vybraných oblastiach  mesta Bratislava v zmysle č. 8 
Nariadenia Európskeho parlamentu  a rady (ES) č. 1080/2006 

Kód oznámenia  

Celkové výdavky projektového 
návrhu (Eur) 

765 500,00 Eur 

Požadovaná výška NFP (Eur) 700 363,75 Eur  

Názov integrovanej stratégie rozvoja 
mestských oblastí (ďalej len 
„ISRMO“) 

ROZVOJ  MESTSKEJ  OBLASTI  MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA 
– Nové Mesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programové obdobie 2007 – 2013 
verejná správa 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. STRUČNÝ POPIS PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  

 
3.1  VÝCHODISKOVÝ STAV  (max. 1000 znakov) 
Základná  škola stojí v rušnej časti mesta. Bola postavená v roku 1967 a jej súčasný stav je adekvátny jej veku. 
Na všetkých častiach sú ploché strechy, ktoré zatekajú a devastujú nosné konštrukcie, murivo a vnútorné 
omietky,podlahy.Opravy boli len provizórne a zabránili havárijnému stavu. Strešné konštrukcie si vyžadujú 
celoplošnú opravu. Zvislé obvodové konštrukcie, okná a dvere majú vysoký koeficient prestupu tepla, nespĺňa 
technické normy, čo má za dôsledok vysoké energetické nároky.Osvetlenie priestorov je zabezpečené 
pôvodnými rozvodmi elektrickej energie. Svietidlá sú energeticky náročné a  neúsporné. Rozvody tepla sú 
neizolované, v samotnom rozvode vykazujú veľké tepelné straty. Ukazuje sa nevyhnutnosť vyregulovania 
celej vykurovacej sústavy. Vonkajšie ihriská sú zanedbané a nedokážu poskytnúť priestor pre pohybové 
aktivity. Celý areál je neucelený a  neestetický, nespĺňa kritériá pre pohyb detí vo voľnom priestore.Skladová 
budova je v dezolátnom stave, s azbestovou strechou.  

3.2 CIELE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  (max. 1000 znakov) 

Odstránením statických havarijných častí školy, zlepšením teplotného režimu, znížením energetickej 
náročnosti  a úpravou ihrísk bude stavba školy kvalitatívne a užívateľsky na vyššej úrovni. Dosiahneme 
štandardné technické podmienky určené legislatívou. Zlepšíme hygienické a vyučovacie podmienky v celej 
škole, znížime prašnosť a hlučnosť a zabránime vzniku plesní. Zabezpečíme kvalitné osvetlenie tried a úsporné 
inteligentné osvetlenie priestorov. Úsporou nákladov na energiách ušetrí škola značné finančné prostriedky. 
Zároveň dosiahneme, že budova školy bude vyhovovať platným technickým  normám. Rekonštrukciou 
telocvične a ihrísk sa zlepšia podmienky na realizáciu doplnkových aktivít nie len počas vyučovania ale 
utvoria sa podmienky aj pre mimoškolské pohybové aktivity. Rekonštrukciou bleskozvodov sa zvýši 
bezpečnosť školy. Bezbariérovosťou umožníme využitie priestorov aj hendikepovaným deťom. Dosiahneme 
rovnosť príležitostí. 

2. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 

Okres Bratislava III 

Obec Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

Ulica Sibírska 39 

PSČ 831 02 



3.3 POPIS AKTIVÍT PROJEKTOVÉHO NÁVRHU, SPÔSOB REALIZÁCIE, ZDÔVODNENIE 
VHODNOSTI  (max. 2000 znakov) 

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, plochých striech a výmena okien, dverí  bol vypracovaný z 
podkladov posúdenia tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 
6946. Z posúdenia vychádza nutnosť zatepliť obvodový plášť včítane ostení okien a dverí materiálom s 
dostatočnými fyzikálno-tepelnými vlastnosťami. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar je detailnejšie 
rozpracovaný na výkrese v povinnej dokumentácii. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy sa 
osadí podokapový žľab a odpadové dažďovody zvedené do trativod do podzemných vôd. Strechy sa upravia 
a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien  
zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. Výmenou vykurovacích telies, výmenou a 
zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy dosiahneme priaznivú energetickú bilanciu. 
Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetleniu priestoru. 
Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky  budú nahradené bezpečnými nosníkmi a budú realizované 
opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, 
betónov a odstránením  zaburinenej zeminy. Zemné práce - výkopy pre uloženie podkladových vrstiev 
konštrukcií spevnených plôch,  vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody 
z areálu. Osadenie cvičiacich exteriérových  prvkov, vybudovanie viacúčelových ihrísk, bežeckej dráhy 
a doskočiska, sú navrhované certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. 
Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky 
ochrannej zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. Projekt napĺňa požiadavky  územného plánu 
mesta Bratislava a napĺňa  priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.  

 

3.4 STAV PO UKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  (max. 1000 znakov) 

Budovy základnej školy dostanú úplne iný vzhľad a výraz.  Vytvoria príjemné prostredie pre deti, vyučujúcich 
a rodičia získajú pocit bezpečného miesta pre svoje deti. Rekonštrukciou a modernizáciou školy sa zníži 
energetická a ekonomická náročnosť prevádzky školy. Poskytne svojim študentom podstatne vyššiu kvalitu 
prostredia  a tým aj vzdelávacieho procesu. Finančné prostriedky, ktoré budú ušetrené energetickou úsporou 
chce škola investovať do rozšírenia vybavenosti zariadeniami pre vyučovací proces, nákupu učebných 
pomôcok, kníh a odborných publikácií, na podporu záujmových aktivít žiakov a budú využité výhradne pre 
potreby školy. Týmto chceme zabezpečiť pre všetkých žiakov a študentov školy, aby boli efektívne využívané 
investované finančné prostriedky. Výmenou obvodových plášťov, výplní otvorov a novou vykurovacou 
sústavou dosiahneme min. energetický certifikát kategórie B. Prvky školského areálu budú ponúkať pohybové 
aktivity. Moderný areál s rôznymi možnosťami voľnočasových aktivít.      

4. UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU, POPIS OČÁKAVANÝCH VÝSLEDKOV 
V ZMYSLE PROGRAMOVÉHO MANUÁLU OPBK (max. 2000 znakov) 

 

Škola so svojim  areálom umožní nielen ich efektívne a ekonomickejšie udržiavanie, ale bude vnímaný ako  
neoddeliteľná súčasť mestskej oblasti.  Celkovou energetickou úsporou a použitím vhodných stavebných 
materiálov  sa  dosiahneme zlepšenie viacerých zložiek  životného prostredia napr. zníženie spotreby 
elektrickej energie výmenou úspornejších svietidiel osvetlenia, výmenou vykurovacej sústavy prispejeme 
k zníženiu emisií do ovzdušia,  umiestnením zberných nádob na odpadky sa zvýši čistota prostredia, výsadbou 
zelene sa zvýši kvalita samotného životného prostredia,  príjemným  architektonickým stvárnením sa zvýši  
kvalita života obyvateľov mesta. Zvýšime hodnotu chátrajúceho majetku mestskej časti a predĺžime jeho 
životnosť. Realizáciou projektu sa zachová zdravé, produktívne a estetické prostredie. Ďalšia prevádzka a 
údržba školy a areálu bude finančne napojená na rozpočet Mestskej časti Nové Mesto, čím bude zabezpečený 
ich udržateľný rozvoj. Žiadateľ bude nielen udržiavať výsledky projektu ale následnými aktivitami aj naďalej 
zvyšovať kvalitu vzdelávania. Na projekte sa budú podieľať kvalifikované osoby ako z vlastných zdrojov tak 
aj z externých. Takisto žiadateľ má skúsenosti v oblasti čerpania a realizácie  eurofondov. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

5. SUMARIZÁCIA HODNÔT PREDPOKLADANÝCH MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 
PROJEKTOVÉHO         NÁVRHU 

Typ Názov 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovan
á hodnota 

Rok 

Celková plocha technicky 
zhodnotených objektov 

m² 0 2011  16 194 2013 

Počet bezbariérových vstupov 
a opatrení za účelom zvýšenia 
dostupnosti fyzického prostredia 
a verejných služieb a uľahčenie 
orientácie 

ks 0 2011 5 2013 

Počet obnovených budov typu školy a 
školské zariadenia, zariadenia 
sociálnych služieb a komunitné centrá 
v rámci 
integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí města Bratislavy 

Ks  0 2011 1 2013 

Počet vymenených alebo opravených 
vykurovacích telies 

Ks  0 2011 215 2013 

V
ýs

le
do

k 

Zateplená plocha stien a striech 
budov (bytových domov, 
škôl a školských zariadení, zariadení 
sociálnych služieb, 
komunitných centier, atď.) vrátane 
technických zariadení 
(plocha vymenených, resp. 
upravených okien atď.) 

m² 0 2011 5 125 2013 

6. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Začiatok realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 3.2013 

Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov) 7 

Ukončenie realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 09.2013 

7. VLASTNÍCKE VZŤAHY 

 
Vlastníkom pozemkov  par. č. 11820/1  k.ú. Nové Mesto zapísaných  na LV 3749 je Mestská časť Nové 
Mesto a par. č. 11820/2  k.ú. Nové Mesto, zapísaný na LV 2382 je vlastníkom  Hlavné mesto SR 
Bratislava.    
   

8. ZDROJE  FINANCOVANIA PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Celkové výdavky projektového návrhu (Eur): 765 500,00 

Celkové oprávnené výdavky (Eur): 737 225,00 

Celkové  neoprávnené výdavky (Eur): 28 275,00 

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (Eur) : 700 363,75 

Intenzita pomoci (v %): 95  

Vlastné zdroje žiadateľa celkom (Eur): 65 136,25 

Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektového návrhu (Eur): 0 



 
 
 
 
 
 
 

9. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 
� všetky informácie obsiahnuté v tomto projektovom návrhu  sú úplné, pravdivé a správne,  

� mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky na 
spolufinancovanie projektu, 

� na oprávnené výdavky uvedené v projektovom návrhu nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto 
výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc, 

� spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle Programového manuálu pre OPBK, 

� výška celkových oprávnených výdavkov v žiadosti o NFP vypracovanej v nadväznosti na prípadné 
schválenie tohto projektového návrhu nepresiahne výšku celkových oprávnených výdavkov 
uvedenú v tomto projektovom návrhu o viac ako 5 % 

� som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok  

� som oprávnený realizovať projekt a nie sú mi známe žiadne okolnosti súvisiace s vlastníckymi 
a užívacími právami k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré by mohli predstavovať riziko z hľadiska 
realizácie projektu a udržateľnosti výsledkov projektu v zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný 
finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj, verejná správa 

� som si vedomý, že prijatie a spracovanie projektového návrhu RO OPBK nespĺňa náležitosti 
konania o žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore  poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva a, že projektový návrh nie je žiadosť o NFP 

 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú 
uvedených údajov a skutočností.  
 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade                           
so zákonom  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely 
implementácie príslušného operačného programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu žiadateľa: Mgr. Rudolf Kusý , starosta  
 
 
 
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa .................................................................... 
Splnomocnená v zmysle plnomocenstva zo dňa 21.6.2011, RNDr. Jana Ondrová  
 
 
 
 



Miesto podpisu: Bratislava  
 
 
 
Dátum podpisu: 29.6.2011 
 

 
 

Zoznam príloh projektového návrhu: 
 
Príloha č. 1 – fotodokumentácia súčasného stavu 
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie žiadateľa /subjektu v pôsobnosti žiadateľa/ Uznesenie o súlade s PHSR  
a Územným plánom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROJEKTOVÝ NÁVRH č. 7 

Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  
 
 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM NÁVRHU 

Názov projektového 
návrhu 

Obnova základnej školy  s materskou školou Riazanská  

Žiadateľ Mestská časť  Bratislava Nové Mesto 

Subjekt v pôsobnosti 
žiadateľa 

 

Operačný program Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 1.Infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel 

Skupina aktivít 
1.1.1 Príprava a realizácia  integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí vo 
vybraných oblastiach  mesta Bratislava v zmysle č. 8 Nariadenia Európskeho 
parlamentu  a rady (ES) č. 1080/2006 

Kód oznámenia  

Celkové výdavky 
projektového návrhu 
(Eur) 

764 750,00 Eur 

Požadovaná výška NFP 
(Eur) 

699 687,35 Eur  

Názov integrovanej 
stratégie rozvoja 
mestských oblastí (ďalej 
len „ISRMO“) 

ROZVOJ  MESTSKEJ  OBLASTI  MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – Nové 
Mesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programové obdobie 2007 – 2013 
verejná správa 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. STRUČNÝ POPIS PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  

 
3.1  VÝCHODISKOVÝ STAV  (max. 1000 znakov) 
Základná  škola stojí v rušnej časti mesta. Bola postavená v roku 1961 a jej súčasný stav je adekvátny jej veku. 
Na všetkých častiach sú ploché strechy, ktoré zatekajú a devastujú nosné konštrukcie, murivo a vnútorné 
omietky,podlahy.Opravy boli len provizórne a zabránili havárijnému stavu. Strešné konštrukcie si vyžadujú 
celoplošnú opravu. Zvislé obvodové konštrukcie, okná a dvere majú vysoký koeficient prestupu tepla, nespĺňa 
technické normy, čo má za dôsledok vysoké energetické nároky.Osvetlenie priestorov je zabezpečené 
pôvodnými rozvodmi elektrickej energie. Svietidlá sú energeticky náročné a  neúsporné. Rozvody tepla sú 
neizolované, v samotnom rozvode vykazujú veľké tepelné straty. Ukazuje sa nevyhnutnosť vyregulovania 
celej vykurovacej sústavy. Vonkajšie ihriská sú zanedbané a nedokážu poskytnúť priestor pre pohybové 
aktivity. Celý areál je neucelený a  neestetický, nespĺňa kritériá pre pohyb detí vo voľnom priestore.Skladová 
budova je v dezolátnom stave, s azbestovou strechou.  

3.2 CIELE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU  (max. 1000 znakov) 

2. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 

Okres Bratislava III 

Obec Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

Ulica Riazanská 75 

PSČ 831 03 



Odstránením statických havarijných častí školy, zlepšením teplotného režimu, znížením energetickej 
náročnosti  a úpravou ihrísk bude stavba školy kvalitatívne a užívateľsky na vyššej úrovni. Dosiahneme 
štandardné technické podmienky určené legislatívou. Zlepšíme hygienické a vyučovacie podmienky v celej 
škole, znížime prašnosť a hlučnosť a zabránime vzniku plesní. Zabezpečíme kvalitné osvetlenie tried a úsporné 
inteligentné osvetlenie priestorov. Úsporou nákladov na energiách ušetrí škola značné finančné prostriedky. 
Zároveň dosiahneme, že budova školy bude vyhovovať platným technickým  normám. Rekonštrukciou 
telocvične a ihrísk sa zlepšia podmienky na realizáciu doplnkových aktivít nie len počas vyučovania ale 
utvoria sa podmienky aj pre mimoškolské pohybové aktivity. Rekonštrukciou bleskozvodov sa zvýši 
bezpečnosť školy. Bezbariérovosťou umožníme využitie priestorov aj hendikepovaným deťom. Dosiahneme 
rovnosť príležitostí. 

3.3 POPIS AKTIVÍT PROJEKTOVÉHO NÁVRHU, SPÔSOB REALIZÁCIE, ZDÔVODNENIE 
VHODNOSTI  (max. 2000 znakov) 

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, plochých striech a výmena okien, dverí  bol vypracovaný z 
podkladov posúdenia tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 
6946. Z posúdenia vychádza nutnosť zatepliť obvodový plášť včítane ostení okien a dverí materiálom s 
dostatočnými fyzikálno-tepelnými vlastnosťami. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar je detailnejšie 
rozpracovaný na výkrese v povinnej dokumentácii. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy sa 
osadí podokapový žlab a odpadové dažďovody zvedené do trativod do podzemných vôd. Strechy sa upravia 
a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien  
zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. Výmenou vykurovacích telies, výmenou a 
zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy dosiahneme priaznivú energetickú bilanciu. 
Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetleniu priestoru. 
Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky  budú nahradené bezpečnými nosníkmi a budú realizované 
opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, 
betónov a odstránením  zaburinenej zeminy. Zemné práce - výkopy pre uloženie podkladových vrstiev 
konštrukcií spevnených plôch,  vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody 
z areálu. Osadenie cvičiacich exteriérových  prvkov, vybudovanie viacúčelových ihrísk, bežeckej dráhy 
a doskočiska, sú navrhované certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. 
Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky 
ochrannej zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. Projekt napĺňa požiadavky  územného plánu 
mesta Bratislava a napĺňa  priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.  

 

3.4 STAV PO UKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  (max. 1000 znakov) 

Budovy základnej školy dostanú úplne iný vzhľad a výraz.  Vytvoria príjemné prostredie pre deti, vyučujúcich 
a rodičia získajú pocit bezpečného miesta pre svoje deti. Rekonštrukciou a modernizáciou školy sa zníži 
energetická a ekonomická náročnosť prevádzky školy. Poskytne svojim študentom podstatne vyššiu kvalitu 
prostredia  a tým aj vzdelávacieho procesu. Finančné prostriedky, ktoré budú ušetrené energetickou úsporou 
chce škola investovať do rozšírenia vybavenosti zariadeniami pre vyučovací proces, nákupu učebných 
pomôcok, kníh a odborných publikácií, na podporu záujmových aktivít žiakov a budú využité výhradne pre 
potreby školy. Týmto chceme zabezpečiť pre všetkých žiakov a študentov školy, aby boli efektívne využívané 
investované finančné prostriedky. Výmenou obvodových plášťov, výplní otvorov a novou vykurovacou 
sústavou dosiahneme min. energetický certfikát kategórie B. Prvky školského areálu budú ponúkať pohybové 
aktivity. Moderný areál s rôznymi možnosťami voľnočasových aktivít.      

4. UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU, POPIS OČÁKAVANÝCH VÝSLEDKOV 
V ZMYSLE PROGRAMOVÉHO MANUÁLU OPBK (max. 2000 znakov) 

 



Škola so svojim  areálom umožní nielen ich efektívne a ekonomickejšie udržiavanie, ale bude vnímaný ako  
neoddeliteľná súčasť mestskej oblasti.  Celkovou energetickou úsporou a použitím vhodných stavebných 
materiálov  sa  dosiahneme zlepšenie viacerých zložiek  životného prostredia napr. zníženie spotreby 
elektrickej energie výmenou úspornejších svietidiel osvetlenia, výmenou vykurovacej sústavy prispejeme 
k zníženiu emisií do ovzdušia,  umiestnením zberných nádob na odpadky sa zvýši čistota prostredia, výsadbou 
zelene sa zvýši kvalita samotného životného prostredia,  príjemným  architektonickým stvárnením sa zvýši  
kvalita života obyvateľov mesta. Zvýšime hodnotu chátrajúceho majetku mestskej časti a predĺžime jeho 
životnosť. Realizáciou projektu sa zachová zdravé, produktívne a estetické prostredie. Ďalšia prevádzka a 
údržba školy a areálu bude finančne napojená na rozpočet Mestskej časti Nové Mesto, čím bude zabezpečený 
ich udržateľný rozvoj. Žiadateľ bude nielen udržiavať výsledky projektu ale následnými aktivitami aj naďalej 
zvyšovať kvalitu vzdelávania. Na projekte sa budú podieľať kvalifikované osoby ako z vlastných zdrojov tak 
aj z externých. Takisto žiadateľ má skúsenosti v oblasti čerpania a realizácie  eurofondov. 
 
 
 
  

 
 

 
 

5. SUMARIZÁCIA HODNÔT PREDPOKLADANÝCH MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV 
PROJEKTOVÉHO         NÁVRHU 

Typ Názov 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Celková plocha technicky 
zhodnotených objektov 

m² 0 2011  13 427 2013 

Počet bezbariérových vstupov 
a opatrení za účelom zvýšenia 
dostupnosti fyzického prostredia 
a verejných služieb a uľahčenie 
orientácie 

ks 0 2011 7 2013 

Počet obnovených budov typu školy a 
školské zariadenia, zariadenia 
sociálnych služieb a komunitné centrá 
v rámci 
integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí města Bratislavy 

Ks  0 2011 3 2013 

Počet vymenených alebo opravených 
vykurovacích telies 

Ks  0 2011 215 2013 

V
ýs

le
do

k 

Zateplená plocha stien a striech 
budov (bytových domov, 
škôl a školských zariadení, zariadení 
sociálnych služieb, 
komunitných centier, atď.) vrátane 
technických zariadení 
(plocha vymenených, resp. 
upravených okien atď.) 

m² 0 2011 5 125 2013 

6. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Začiatok realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 6.2013 

Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov) 7 

Ukončenie realizácie aktivít projektového návrhu (mm.rrrr) 12.2013 

7. VLASTNÍCKE VZŤAHY 



 
 

 
 
 
 
 
 

9. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 
� všetky informácie obsiahnuté v tomto projektovom návrhu  sú úplné, pravdivé a správne,  

� mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky  na 
spolufinancovanie projektu, 

� na oprávnené výdavky uvedené v projektovom návrhu nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto 
výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc, 

� spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle Programového manuálu pre OPBK, 

� výška celkových oprávnených výdavkov v žiadosti o NFP vypracovanej v nadväznosti na prípadné 
schválenie tohto projektového návrhu nepresiahne výšku celkových oprávnených výdavkov uvedenú 
v tomto projektovom návrhu o viac ako 5 % 

� som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok  

� som oprávnený realizovať projekt a nie sú mi známe žiadne okolnosti súvisiace s vlastníckymi 
a užívacími právami k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré by mohli predstavovať riziko z hľadiska 
realizácie projektu a udržateľnosti výsledkov projektu v zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný 
finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj, verejná správa 

� som si vedomý, že prijatie a spracovanie projektového návrhu RO OPBK nespĺňa náležitosti konania 
o žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore  poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva a, že projektový návrh nie je žiadosť o NFP 

 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú 
uvedených údajov a skutočností.  
 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade                           
so zákonom  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely 
implementácie príslušného operačného programu. 
 

 
Vlastníkom pozemkov  par. č. 12204 k.ú. Nové Mesto zapísaných  na LV 3749 je Mestská časť Bratislava 
Nové Mesto  

8. ZDROJE  FINANCOVANIA PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 

Celkové výdavky projektového návrhu (Eur): 764 750,00 

Celkové oprávnené výdavky (Eur): 736 613,00 

Celkové  neoprávnené výdavky (Eur): 28 237,00 

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (Eur) : 699 687,35 

Intenzita pomoci (v %): 95  

Vlastné zdroje žiadateľa celkom (Eur): 65 062,65 

Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektového návrhu (Eur): 0 



 
 
 
 
 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu žiadateľa: Mgr. Rudolf Kusý , starosta  
 
 
 
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa .................................................................... 
Splnomocnená v zmysle plnomocenstva zo dňa 21.6.2011, RNDr. Jana Ondrová  
 
 
 
 
 
Miesto podpisu: Bratislava  
 
 
 
Dátum podpisu: 29.6.2011 
 

 
 
Zoznam príloh projektového návrhu: 
 
Príloha č. 1 – fotodokumentácia súčasného stavu 
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie žiadateľa /subjektu v pôsobnosti žiadateľa/ Uznesenie o súlade s PHSR  
a Územným plánom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


