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Dôvodová správa 
 

 
 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) ako riadiaci orgán pre 
Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo pilotnú výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. V rámci tohto 
opatrenia je možné revitalizovať určité verejné priestranstvá (v zmysle podmienok a kritérií, 
ktoré stanovilo MVRR SR). Po veľmi dôkladnom zvážení všetkých verejných priestranstiev, 
ktoré by v rámci mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prichádzali do úvahy bolo vybrané 
ako jediné oddychová zóna Blumentálska. Zároveň je to pre mestskú časť aj jediná možnosť 
na získanie akýchkoľvek prostriedkov na financovanie investičného projektu zo 
štrukturálnych fondov.  
 
 Podmienkou pre podanie projektu na MVRR SR je uznesenie miestneho zastupiteľstva 
o súhlase s realizáciou projektu a o zabezpečení financovania celkových výdavkov 
(oprávnených a neoprávnených) počas celej doby jeho realizácie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
A.  s c h v a ľ u j e  
 
návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska pokiaľ riadiaci 
orgán pre Operačný program Bratislavský kraj schváli spolufinancovanie tohto projektu zo 
štrukturálnych fondov EÚ 
 
 
 
B.  u k l a d á   
  
zástupcovi starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
 
zabezpečiť financovanie celkových oprávnených výdavkov na projekt do výšky 6 715 000,- 
Sk a neoprávnených výdavkov na projekt do výšky 500 000,- Sk počas celej doby jeho 
realizácie z vlastných zdrojov mestskej časti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N á v r h 
na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny 

Blumentálska 
 
 
 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) ako riadiaci orgán pre 
Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo pilotnú výzvu (OPBK/2008/1.1/01)  na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia 
sídiel. V podmienkach mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je v rámci tohto opatrenia 
aktuálna oprávnená skupina aktivít 1.1.2 – Samostatne dopytovo orientované projekty 
regenerácie sídiel.  V rámci tejto oprávnenej skupiny aktivít je možné získať príspevok zo 
štrukturálnych fondov EÚ do výšky 95 % oprávnených nákladov na projekty, zamerané na 
obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sídiel Bratislavského kraja a podporujúce 
nasledovné aktivity:  

 
1. úpravy verejných priestranstiev ucelených celkov dôležitých priestorových areálov obcí 
a miest s multifunkčným využitím (chodníkov, námestí, zastávok, parkový mobiliár, fontány), 
2. obnova verejnej zelene (terénne a sadové úpravy, výsadba zelene), 
3. budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk a ihrísk s multifunkčným využitím – podpora len 
certifikovaných výrobkov (mobiliár (napr. lavičky, odpadkové koše, zábrany a pod.), terénne 
a sadové úpravy), 
4. rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít podľa bodov 
1. až 3. , 
5. rekonštrukcia verejných osvetlení za účelom zníženia energetickej náročnosti na území 
podľa bodov 1. až 4., 
6. výdavky na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane položkovitého 
rozpočtu do maximálnej výšky 3 % z celkových schválených oprávnených výdavkov, 
maximálne však do výšky 
500.000,- Sk vrátane DPH celkových oprávnených výdavkov, 
7. výdavky spojené s informovaním a publicitou v súvislosti s realizáciou projektu, 
maximálne do výšky 15.000,- Sk + DPH celkových oprávnených výdavkov. 
 
Minimálny rozsah operácií v rámci jedného samostatne dopytovo orientovaného projektu 
zahŕňa aspoň tri z uvedených operácií 1. až 5. Zároveň by sa malo jednať o komplexnú 
revitalizáciu.  
 
Pri dodržaní podmienok a kritérií riadiaceho orgánu (podporované aktivity, vlastnícke 
pomery, typ územia a jeho funkčná využiteľnosť atď.) bola po dôkladnom zvážení vybratá 
oddychová zóna Blumentálska na návrh na spracovanie projektu.  
 

 
Popis situácie a návrh riešenia 
 
Oddychová zóna Blumentálska by aj dnes mala plniť multifunkčné využitie prioritne na 
oddych, športovanie, detské hry. Momentálne sa tam nachádza málo udržiavaná zeleň až na 
výnimky nekoncepčne vysadená, staršie aj mladšie dreviny, staré trávniky čiastočne zničené 
nedovolene parkujúcimi autami. Parkový mobiliár je zastaraný, na mnohých miestach 
zničený. Nachádza sa tu jedno multifunčné športovisko, zdevastované, preto sa nevyužíva 



a zastarané malé zle umiestnené detské ihrisko. Občania aj rodičia (v blízkosti je MŠ aj 
materské centrum) opakovane žiadajú o úpravy.  
 
Projekt na revitalizáciu oddychovej zóny Blumentálska by bol komplexný a riešil by 
revitalizáciu všetkých funkcií daného územia. Konkrétne sa jedná o parcelné čísla  10309, 
10298/1, 10298/2, 10298/3, 10313, všetky sú MČ zverené.  
 
Projekt bude riešiť tieto čiastkové zamerania: 

1. úprava verejného priestranstva 
a. revitalizácia zelene  
b. parková architektúra  
c. drobná mestská architektúra  
d. odpadové hospodárstvo  
e. chodníky 

2. ihriská –  certifikované, spĺňajúce bezpečnostné normy  
a. multifunkčné športovisko 
b. detské ihrisko 

3. rekonštrukcia verejného osvetlenia – za účelom opravy a zníženia energetickej 
náročnosti.  

 
 
Financovanie projektu 
 
V prípade schválenia projektu zo strany MVRR SR bude zo štrukturálnych fondov EÚ 
a štátneho rozpočtu financovaných 95% celkových oprávnených nákladov na projekt, 
príspevok MČ by bol 5% celkových oprávnených nákladov. Spôsob financovania sa však 
v porovnaní s minulým programovým obdobím mení – bude možný len systém refundácie, t.j. 
MČ bude priebežne uhrádzať náklady na projekt dodávateľovi a MVRR SR bude až na 
základe zaplatených faktúr tieto výdavky spätne mestskej časti preplácať (predpokladaný 
časový posun je 3 mesiace).  
 
Predpokladané náklady na projekt (vrátane DPH):  
 
Oprávnené náklady (definované v OP Bratislavský kraj a v Programovom manuáli, ktoré sa 
v rámci projektu MČ preplácajú) 
-  úprava verejného priestranstva      4 400 000,- Sk 
-  ihriská         1 750 000,- Sk 
-  rekonštrukcia verejného osvetlenia          350 000,- Sk 
- náklady na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane položkovitého  
   rozpočtu              200 000,- Sk 
-  náklady spojené s informovaním a publicitou                    15 000,- Sk 
 
Neoprávnené náklady  (definované v OP Bratislavský kraj a v Programovom manuáli, ktoré 
sa v rámci projektu MČ nepreplácajú) 
- napr. náklady na riadenie projektu, dodatková publicita a pod.      500 000,- Sk  
 
 
Oprávnené náklady spolu:  6 715 000,- Sk 
- z toho príspevok MČ 5%     335 750,-    Sk 
 



V rámci rozpočtu MČ môžu byť svojím charakterom výdavky zaradené do kapitálovej časti 
rozpočtu.  
 
 
Postup prípravy a realizácie projektu  
 
Projekt (vrátane projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu) bude 
pripravený do konca augusta 2008. Následne začiatkom septembra 2008 bude predložený na 
MVRR SR. V prípade, že nebudú zásadné problémy s posudzovaním projektu zo strany 
MVRR SR, informácia o úspešnosti alebo neúspešnosti projektu by mala byť známa do konca 
decembra 2008. V prípade úspešnosti projektu bude hneď nasledovať verejné obstarávanie 
dodávateľa, podpis zmluvy s MVRR SR a následne (v ideálnom prípade koncom jari 2009) 
začiatok samotnej realizácie investičného projektu. V takom prípade predpokladané 
ukončenie projektu by bolo do konca roku 2009.  
 
 
Uvedená lokalita bola vybratá aj celý návrh projektu pripravený po veľmi dôkladnom 
a hĺbkovom zhodnotení všetkých možností, ktoré našej mestskej časti dáva Operačný program 
Bratislavský kraj, ktorý ako jediný umožňuje investičné projekty. Kritériá a podmienky sú 
opäť nastavené veľmi prísne a aj v tomto programovom období veľmi nepriaznivo vzhľadom 
na špecifické postavenie aj pomery v MČ Bratislava – Staré Mesto.  Uvedený projekt bol 
vyhodnotený ako jediný, ktorý by bolo možné za daných podmienok zo štrukturálnych fondov 
financovať.  
 
 
 
 
 
 
 


