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N á v r h  u z n e s e n i a: 
 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

 
 
s c h v a ľ u j e 
 
1. za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku Slávia“ v rámci ISRMO OPBK – 

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto: 
 

1.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku 
Slávia“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy, platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto;  

 
1.2.  zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby 

jeho realizácie; 
 
1.3.  spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 18 511 EUR, 
 
1.4.  realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
 
1.5   vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
 

 
2. za účelom realizácie projektu „Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9“ v rámci 

ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto: 
 

2.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia denného 
stacionára, Záhrebská 9“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného 
mesta SR Bratislavy, platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto;  

 
2.2.  zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby 

jeho realizácie; 
 
2.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 5 149 EUR, 
 
2.4.  realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
 
2.5   vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 



 
 

3. za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova“ v rámci ISRMO 
OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto: 

 
3.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 

OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ 
Vazovova“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy, platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto;  

 
3.2.   zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby 

jeho realizácie; 
 
3.3.  spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 50 000 EUR, 
 
3.4.   realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
 
3.5   vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
 
 

4. za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Beskydská“ v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto: 

 
4.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 

OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Beskydská“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto;  

 
4.2.  zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby 

jeho realizácie; 
 
4.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 15 450 EUR, 
 
4.4.   realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
 
4.5   vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
 
 

5. za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Vazovova“ v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto: 

 
5.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 

OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Vazovova“, 



ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto;  

 
5.2.  zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby 

jeho realizácie; 
 
5.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 10 289 EUR, 
 
5.4.   realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
 
5.5   vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
 



D ô v o d o v á  s p r á v a 
 
 

 
 
V rámci Operačného programu Bratislavský kraj sú aktivity Integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí (ďalej aj „ISRMO“) podporované prostredníctvom Prioritnej osi 1 
Infraštruktúra, opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, skupiny aktivít 1.1.1 Integrované stratégie 
rozvoja mestských oblastí.  
 
Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí sa územne zameriavajú na mestské oblasti 
ohrozené alebo postihnuté fyzickými alebo sociálnymi problémami. ISRMO je súborom 
čiastkových projektov spojených jednotným geografickým územím a cieľom, ktorým je v prvom 
rade komplexný rozvoj oblasti ohrozenej sociálnym vylúčením alebo fyzickým úpadkom.  
 
Príprava a realizácia ISRMO vo vybraných oblastiach sa zameriava na obnovu fyzického 
životného prostredia, zachovanie a obnovu prírodného dedičstva a podporu cyklistických trás, 
obnovu škôl a školských zariadení, ihrísk, obnovu sociálnych zariadení, komunitných centier a 
tiež na obnovu bývania (nepovinná aktivita). 
 
V súlade s podmienkami OPBK bol zastupiteľstvom Hlavného mesta SR Bratislavy schválený 
výber šiestich mestských oblastí pre projekt Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. 
Na základe výsledkov socio-ekonomickej analýzy mesta sa pre realizáciu ISRMO kvalifikovali 
Mestská oblasť Petržalka – Kopčany, Mestská oblasť Vrakuňa a Podunajské Biskupice, Mestská 
oblasť Staré Mesto – Blumentál, Mestská oblasť Nové Mesto, Mestská oblasť Stará Rača – 
Komisárky – Rendez a Mestská oblasť Nová Devínska. 
 
Dňa 25.9.2012 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto materiál 
„Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK Bratislava–Staré Mesto- Oblasť 
Blumentál“ s predpokladom na predloženie v rámci Oznamu o možnosti predkladania 
integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský 
kraj (OPBK) s kódom ISRMO/2012/01 s termínom na predkladanie návrhov 1.10.2012. 
 
V rámci Oznamu o možnosti predkladať integrované stratégie rozvoja mestských oblastí boli 
predložené projektové návrhy ako súčasť ISRMO Bratislava – Staré Mesto – Oblasť Blumentál 
a tieto boli následne hodnotené v rámci procesu predvýberu.  
 
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásil 2.5.2013 výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra, Opatrenie 
1.1Regenrácia sídiel (kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO).  Pre potreby aktuálnej výzvy 
budú projekty rozpracované do formy kompletných žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 
Integrovaná stratégia bude predložená Hlavným mestom SR Bratislava v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj (Kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO) vyhlásenej Riadiacim orgánom – 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  
 
Integrované stratégie spolu so všetkými žiadosťami o NFP predstavujúcimi čiastkové projekty 
napĺňajúce stratégiu je potrebné predložiť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR najneskôr do 2.9.2013.   
 



Na riadiacom výbore projektu ISRMO bolo odporučené, aby názvy integrovaných stratégií  
jednotlivých mestských oblastí  boli zjednodušené – skrátené a vychádzali z textu aktuálnej 
výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO, teda pre integrovanú stratégiu mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto (s pôvodným názvom „ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto-
Oblasť Blumentál“ bude používaný názov „ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré 
Mesto“. 
 
Projekty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v rámci integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto a predpokladaný rozpočet : 
 
Za účelom realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré 
Mesto budú v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok mestskou 
časťou Bratislava–Staré Mesto pripravené a predložené projekty s predbežnými odhadovanými 
nákladmi: 
 

Názov projektu Celkové oprávnené 
výdavky projektu = 
(hlavné aktivity - 
stavebné práce + 
podporné aktivity 

projektu *) 

Požadovaná 
výška NFP 

Kofinancova 
nie (5%) 

Revitalizácia vnútrobloku Slávia 370 219 € 351 708 € 18 511 € 
Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9 102 978 € 97 829 € 5 149 € 
Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova 1 000 000 € 950 000 € 50 000 € 
Modernizácia MŠ Beskydská 309 000 € 293 550 € 15 450 € 
Modernizácia MŠ Vazovova 205 770 € 195 482 € 10 289 € 
Spolu  - Projekty mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto v rámci integrovanej stratégie 
ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–
Staré Mesto 

1 987 967 € 1 888 568 € 99 399 € 

pozn.: *výdavky na realizáciu podporných aktivít projektu do maximálnej výšky 3 % schválených oprávnených 
výdavkov na realizáciu hlavných aktivít projektu, a to max. 10 500€:  výdavky na spracovanie realizačnej 
projektovej dokumentácie potvrdenej autorizovanou osobou a zároveň potvrdenou v zmysle stavebného zákona 
vrátane položkového rozpočtu, maximálne však do výšky 10 000 € a  výdavky spojené s informovaním a publicitou 
v súvislosti s realizáciou projektu, maximálne však do výšky  500 € 
 
V rámci integrovanej stratégie ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto je v súlade 
s princípom partnerstva Bratislavský samosprávny kraj predkladateľom čiastkového projektu – 
žiadosti o NFP pre projektový zámer rekonštrukcie budovy Gymnázia Jána Papánka na 
Vazovovej ulici číslo 6 v Bratislave (s rozpočtom projektu 800 000 € vrátane 5%-ého 
spolufinancovania BSK v sume 40 000 €) ako súčasti Integrovanej stratégie rozvoja mestskej 
oblasti OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto. 
 
Celkové predpokladané oprávnené výdavky integrovanej stratégie ISRMO OPBK – Mestská 
časť Bratislava–Staré Mesto predstavujú 2 787 967 € (pozn: odhad k 6/2013), z toho 1 987 967 € 
na projekty MČ Bratislava-Staré Mesto a 800 000 € na projekt Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK). Predpokladaná požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (NFP) na 
ISRMO je 2 648 568  €, z toho 1 888 568 € na projekty MČ Bratislava-Staré Mesto a 760 000 € 
na projekt BSK.   
   
Pri predpokladanej výške celkových oprávnených nákladov na projekty MČ Bratislava-Staré 
Mesto 1 987 967 € bude požadované 5%-né spolufinancovanie mestskej časti vo výške cca  
99 399 €.  



Finančné plnenie projektov sa predpokladá až v roku 2014. 
 
Aktivity jednotlivých projektov MČ Bratislava-–Staré Mesto sú zamerané na: 
 
• Revitalizácia vnútrobloku Slávia: Cieľom je revitalizácia a zatraktívnenie zničeného a 

zastaraného verejného priestranstva. Aktivity:  rekonštrukcia spevnených plôch a revitalizácia 
zelene, rekonštrukcia verejného osvetlenia a súvisiacich elektrických rozvodov a kabeláže, 
vybudovanie odkanalizovania, obnova parkovacích plôch (50 miest) a výstavba 
kontajnerového stojiska, obnova a inštalácia prvkov mobiliáru (lavičky, odpadkové koše, 
hracie prvky) 

• Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9: Cieľom je modernizácia budovy stacionára a 
obnova jeho areálu. Aktivity: obnova terás a časti fasády budovy, izolácie proti vlhkosti 
a tepelné izolácie (vzhľadom na to, že stacionár sídli v bytovom dome, nie je možné celkové 
zateplenie a plánované sú len povolené úpravy bez zásahov do hlavnej budovy), výmena 
vchodových dverí, úpravy spevnených plôch komunikácií, osadenie mobiliáru, drobné 
interiérové úpravy (vymaľovanie, ...). 

• Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova: Cieľom je zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 
školy  prostredníctvom rekonštrukcie budovy a interiéru školy. Aktivity: rekonštrukcia 
exteriéru budovy školy, rekonštrukcia vnútorného vybavenia školy a rekonštrukcia vstupu – 
zahŕňajúce V rámci obnovy vnútorného zariadenia budovy bude realizovaná oprava vnútornej 
kanalizácie v kuchyni a obnova zdravotechniky v kuchyni, rekonštrukcia kanalizačných 
rozvodov a toaliet, výmena interiérových dverí v celej budove, interiérové úpravy a obnova 
komunikačných priestorov (vymaľovanie chodieb, výmena dlažby v školskej jedálni, obnova 
podláh v chodbách školy), rekonštrukcia stropu a osvetlenia v telocvični. Obnova exteriéru je 
zameraná na opravy a obnovu a zateplenie strechy,  fasády, zateplenie fasády budovy, izolácie 
proti vlhkosti a tepelné izolácie, výmenu vstupných dvier. Rekonštrukcia vstupu je zameraná 
na vybudovanie bezpečného vstupu do budovy školy s ohľadom na možnosti bezbariérového 
vstupu do budovy. Pre dosiahnutie energetickej úspory a pre optimálne nastavenie systému je 
súčasťou projektu aj vyregulovanie vykurovacieho systému. 
Aktivity projektu budú synergicky prepojené s čiastkovým projektom revitalizácie budovy 
gymnázia na Vazovovej ulici v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – tento projekt pripravuje 
a podáva BSK v rámci integrovanej stratégie ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré 
Mesto. 

• v rámci ISRMO pôvodne plánovaný projekt Rekonštrukcia a modernizácia KC Školská 14 
nebude v rámci ŽoNFP predkladaný vzhľadom na možné riziká ohľadom posúdenia 
oprávnenosti výdavkov projektu a tým aj rizikovosti začlenenia do ISRMO (keďže napr. 
rizikovosť projektu by mohla mať za následok znevýhodnenie hodnotenia celej ISRMO  atým 
aj ohrozenie realizovateľnosti všetkých vybraných projektov v prípade výberu ISRMO a 
zazmluvňovania nenávratných finančných prostriedkov). 

• Modernizácia MŠ Beskydská: Cieľom je modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budovy MŠ. Aktivity: rekonštrukciu exteriéru budovy, rekonštrukciu vnútorného vybavenia 
materskej školy a revitalizáciu dvora materskej školy prostredníctvom realizácie 
nevyhnutných zemných a stavebných prác -  obnova a zateplenie časti fasád, výmena okien a 
exteriérových dverí, oprava terás so zastrešením (konštrukcie z lexanu), rekonštrukcia 
bleskozvodu, izolácia obvodovej steny a odvetranie suterénu. V rámci rekonštrukcie 
vnútorného zariadenia bude realizovaná oprava vnútornej kanalizácie a obnova 
zdravotechniky, modernizácia stavebnej časti kuchyne, rekonštrukcia vykurovania a kotolne 
spojená s vyregulovaním systému vykurovania, rekonštrukcia elektroinštalácií, osvetlenia a 
rozvodov, výmena svietidiel za energeticky úsporné. V budove budú vymenené  interiérové 
dvere, dlažby, podlahové krytiny a budú prevedené interiérové úpravy  - vysprávky interiérov 



a vymaľovanie priestorov. Revitalizácia dvora materskej školy bude zahŕňať výmenu časti 
oplotenia areálu a vstupnej brány  (brány a otočnej bránky), opravy spevnených plôch 
komunikácií - chodníkov a ihrísk (prekrytie dlaždíc pri pieskovisku vhodným povrchom, 
opravu povrch ihriska), opravu bazéna – brodiska, doplnenie jestvujúcej zelene. 

• Modernizácia MŠ Vazovova: Cieľom je modernizácia budovy a vybavenia materskej školy a 
revitalizácia dvoru. Aktivity: úpravy zamerané na výmenu exteriérových dvier, rekonštrukciu 
vnútorného vybavenia materskej školy a revitalizáciu dvoru materskej školy.  Budú vymenené 
exteriérové dvere, ktoré vo svojom súčasnom stave nie sú z bezpečnostného hľadiska vhodné 
pre umiestnenie v priestoroch so zvýšeným pohybom detí. V rámci rekonštrukcie vnútorného 
zariadenia bude realizovaná modernizácia a úprava stavebnej časti kuchyne, rekonštrukcia 
vzduchotechniky, vnútornej kanalizácie a vnútorného vodovodu. Budú rekonštruované 
priestory práčovne a hygienické zariadenia. V celej budove bude zabezpečená komplexná 
rekonštrukcia osvetlenia a elektrických rozvodov, výmena svietidiel za energeticky úsporné. 
V celej budove materskej školy budú vymenené interiérové dvere,  zrekonštruované podlahy 
a vymenené podlahové krytiny (nové parkety, dlažby), pričom budú zohľadnené hygienické 
a bezpečnostné normy. Budú vymenené kryty radiátorov, zohľadňujúc bezpečnosť pohybu 
detí. Budú realizované interiérové úpravy  - nátery a vymaľovanie priestorov. Revitalizácia 
dvoru materskej školy bude zahŕňať obnovu spevnených plôch komunikácií - chodníkov 
a ihrísk, dopadových plôch na ihrisku. 

 
 
Projekty Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (oprávnené výdavky) budú 
financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) s povinným spolufinancovaním 
žiadateľa vo výške 5 % nasledovným spôsobom: 85 % ERDF, 10% štátny rozpočet, 5% mestská 
časť (prijímateľ NFP). 
 
Podľa aktuálneho Programového manuálu pre OPBK, boli upravené limity výšky celkových 
oprávnených výdavkov na projekty v rámci skupiny aktivít Prípravy a realizácie integrovaných 
stratégií rozvoja mestských oblastí ISRMO:  
− Minimálna výška celkových oprávnených výdavkov (COV) na jednu ISRMO je stanovená vo 
výške 1 660 000 €. Maximálna výška COV pre projekty jednej ISRMO je stanovená vo výške  
4 000 000 €. 
− Minimálna výška COV na čiastkový projekt podpory bývania, podpory škôl a školských 
zariadení, zariadení sociálnych služieb a komunitných centier a ich ihrísk je stanovená vo výške 
50 000 €. Maximálna výška COV na čiastkový projekt nie je stanovená, avšak výška celkových 
výdavkov projektu (oprávnených plus neoprávnených) nesmie byť vyššia ako 1 000 000 €, 
pričom pre podporu bývania musia byť dodržané limity oprávnených výdavkov. 
 
Ohľadom časovej oprávnenosti realizácie projektu, dĺžka realizácie ISRMO nie je stanovená. 
Maximálna dĺžka realizácie žiadosti o NFP  je 24 kalendárnych mesiacov. 
V zmysle aktuálneho programového manuálu, termín ukončenia všetkých aktivít žiadosti o NFP 
(hlavných aj podporných) je najneskôr do 30.6.2015, pričom zmenou zmluvy o poskytnutí NFP 
je možné predĺžiť termín ukončenia aktivít projektu a to len v mimoriadnych a riadne 
odôvodnených prípadoch maximálne do 30.9.2015. Predĺženie termínu ukončenia aktivít 
projektu nemá vplyv na dodržanie časovej oprávnenosti výdavkov, ktorá je stanovená do 
31.12.2015. 


