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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                                                              dňa 18. 9.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa  25.9.2012 
 
 
 
 

N áv r h  
 

 Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí  
„ISRMO OPBK -  Staré Mesto - Blumentál“ 

 
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:              Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava- 
Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh  
 
 

Zodpovedný:               Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Zuzana Stanová 
vedúca kancelárie starostky 

 - v materiáli 

 
 
Spracovatelia:                                                          Materiál obsahuje:  
 
Ing. Martina Tichá               - návrh uznesenia 
kancelária starostky               - dôvodovú správu 
referát riadenia a koordinácie projektov             - uznesenie č. 71/2012       

           
Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a investičného 
 

           

 



N á v r h  u z n e s e n i a: 
 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

 
A.  z r u š u j e 
 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 71/2012 zo dňa 26.6.2012, 
ktorým bol schválený materiál „Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) - 
Bratislava – Staré Mesto - Oblasť Blumentál“,  
 
B. s c h v a ľ u j e 

 
1. ISRMO „ISRMO OPBK -  Staré Mesto - Blumentál“ a jej predloženie v rámci Oznamu o 

možnosti predkladania ISRMO, 
2. ciele ISRMO, ktoré 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. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO: „Staré Mesto - Blumentál“ 
4. projektové návrhy 1. „Revitalizácia vnútroblokov Slávia a Záhrebská“, 2. „Modernizácia 

denného stacionára, Záhrebská 9“, 3. „Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova“,  
4. „Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova“, 5. „Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného 
centra, Školská 14“, 6.“ Modernizácia MŠ Beskydská a revitalizácia dvoru“ a  
7. „Modernizácia MŠ Vazovova“, ktoré sú súčasťou ISRMO, 

5. predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude vyhlásená po procese 
predvýberu (v prípade schválenia projektového návrhu). 

 



D ô v o d o v á  s p r á v a 
 
 

Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí  
„ISRMO OPBK -  Staré Mesto - Blumentál“ 

 
 

 
A.  Dôvody nutnosti úpravy uznesenia MZ MČ Bratislava-Staré Mesto 
 
Dňa 26.6.2012 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto materiál 
„Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) - Bratislava – Staré Mesto - Oblasť 
Blumentál“, s predpokladom na predloženie v rámci Oznamu o možnosti predkladania 
Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ďalej len ako „ISRMO“) v rámci Operačného 
programu Bratislavský kraj (OPBK) s kódom ISRMO/2012/01 s termínom na predkladanie 
návrhov 29.6.2012, predĺženým do termínu 1.10.2012. 
 
Na základe rokovaní zástupcov Magistrátu Hl. mesta Bratislava, mestských častí oprávnených 
predkladať ISRMO a Riadiaceho orgánu Operačného programu Bratislavský kraj vyplynula 
v auguste 2012 nutnosť zosúladiť presný text uznesenia zastupiteľstiev jednotlivých mestských 
častí s textáciou uvádzanou vo formulári pre predkladanie integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí, ako aj požiadavka na zosúladenie názvov a označení jednotlivých 
Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí oprávnených mestských častí.  
 
V pôvodne schválenom uznesení  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 71/2012 zo dňa 26.6. 2012 k spomínanej ISRMO je teda nutné upraviť textáciu bodov 
1,2,3 a 4 nasledovne: 
-  V bode 1. sa text „návrh „Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej 
časti „ISRMO Bratislava – Staré Mesto - Oblasť Blumentál“ nahradzuje textom „ISRMO 
„ISRMO OPBK -  Staré Mesto – Blumentál“ “, 

-  V bode 2. sa vypúšťa text „Územným plánom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“, 
a dopĺňa a upravuje sa text  bodu 2 na požadovaný text „ciele ISRMO, ktoré 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“ , 

-  V bode 3 sa nahrádza text v úvodzovkách „Bratislava – Staré Mesto - Oblasť Blumentál“ za 
text „Staré Mesto - Blumentál“, 

-  V bode 4 sa nahrádza text „Revitalizácia vnútrobloku Slávia (ohraničený ulicami Šancová-
Bjőrnsonova-Povraznícka-Žilinská) a revitalizácia vnútrobloku Záhrebská (vytvorený ulicami 
Záhrebská-Šancová- Bjőrnsonova-Povraznícka)“ textom „Revitalizácia vnútroblokov Slávia 
a Záhrebská“ a vypúšťa sa text „(projekt Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je 
zriaďovateľom školy)“. 

 
Uvedené úpravy je nutné urýchlene zabezpečiť tak, aby integrované stratégie s požadovanými 
prílohami (o.i. platnými uzneseniami mestského a miestneho zastupiteľstva o schválení stratégií) 
mohli byť predložené predkladateľom ISRMO – Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava 
Riadiacemu orgánu Operačného programu Bratislavský kraj do požadovaného termínu 
1.10.2012. 



 


