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N á vrh u z II ese II i a: 

Miestne zastnpiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. zrušuje 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 98/2013 zo dňa 
25.6.2013, ktorým bol schválený materiál "Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí 
ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto"; 

B. schvaľuje 

1. za účelom realizácie projektu "Revitalizácia Kmeťovho námestia" v rámci ISRMO OPBK 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 

1.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBKl2013/1.1/l2-ISRMO za účelom realizácie projektu "Revitalizácia Kmeťovho 
námestia", 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 15 000 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 
OPBKl2013/1.1/12-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 5 200 EUR, 

2.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK - Mestská časf 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 čast' Bratislava-Staré Mesto: 

3.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBKl2013/1.1112-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 
OPBKl2013/1.1/12-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 15450 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 fmančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBKl2013/1.1/l2-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 



Dôvodová správa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo materiál ohľadom 
projektov Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ďalej len ako "ISRMO") 
navrhovaných na financovanie vrámci Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej ako 
"OPBK") Prioritnej osi 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. Materiál 
"Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto" bol schválený dňa 25.6.2013 v nadväznosti na výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný prispevok v rámci OPBK (kód výzvy: OPBKl2013/1.1I12-ISRMO), 
zverejnenú 2.5.2013 s termínom na predkladanie kompletných žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok stanoveným na 2.9.2013. 

Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí sú súborom čiastkových projektov spojených 
jednotným geografickým územím a cieľom, ktorým je v prvom rade komplexný rozvoj oblasti 
ohrozenej sociálnym vylúčením alebo fyzickým úpadkom. 

V zmysle Programového manuálu OPBK, čiastkové projekty ISRMO sú zamerané na povinné a 
nepovinné tematické oblasti: 
a) povinné oblasti 
- regenerácia sídiel, čím sa rozumejú operácie: úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk a 
prvkov verejnej zelene, rekonštrukcia a budovanie verejných osvetlení, budovanie a 
rekonštrukcia cyklistických trás, budovanie a rekonštrukcia náučných chodnikov, budovanie a 
rekonštrukcia turistických trás. 
- podpora škôl a školských zariadení, zariadení sociálnych služieb a komunitných centier a 
ihrísk, ktoré sú súčasťou týchto zariadení čím sa rozumejú operácie: 
b) nepovinné oblasti: 
- podpora bývania. 
Každá z vyššie uvedených povinných tematických oblastí má stanovený minimálny rozsah 
operácií (čiastkových projektov): 
- regenerácia sídiel - realizácia minimálne jedného čiastkového projektu regenerácie sídiel na 
zlepšenie fjzického prostredia, 
- obnova škôl, školských zariadení, zariadeni poskytujúcich sociálne služby a komunitných 
centier a ihrísk, ktoré sú súčasťou týchto zariadeni - realizácia minimálne jedného čiastkového 
projektu, 
príčom oprávnená ISRMO musí obsahovať minimálne 3 povinné čiastkové projekty. 

Pre potreby aktuálnej výzvy boli projekty rozpracované do formy kompletných žiadostí 
o nenávratný [mančný príspevok. MČ Bratislava-Staré Mesto dlhodobo pripravovala plánované 
projekty v predmetnej mestskej oblasti Blumentál v spolupráci s dotknutými komunitami a 
zariadeniami. 
Súčasný stav a aktivity v oblasti vnútroblokn Slávia, ktorý bol jedným z plánovaných 
čiastkových projektov ISRMO, a to najmä uzavretie vnútroblokn a vyhradenie prístupu pre 
obyvateľov vnútroblokn, nie je v súlade s podmienkami OPBK a oprávnenými aktivitami 
stanovenými pre verejné priestranstvá. 
Tým, že zámer obnovy vnútroblokn Slávia bol jedíným čiastkovým projektom našej ISRMO 
v povinnej operácii regenerácie sídiel, vysoké rizikovo neoprávnenosti tohto projektu by 
jednoznačne ovplyvnil neúspech celej stratégie. 



Vzhľadom k tomu, že v mestskej oblasti Blumentál sa nachádza aj iná frekventovaná verejná 
plocha v značne spustnutom stave, ktorá spÍňa podmienky oprávnenosti pre aktivitu zlepšenia 
fyzického prostredia verejného priestranstva v rámci ISRMO OPBK a zároveň nie je 
problematická z pohľadu majetkových práv, navrhujeme v rámci projektov Integrovanej 
stratégie rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
nahradiť projekt "Revitalizácia vnútrobloku Slávia" s pôvodne predpokladanými celkovými 
nákladmi projektu v sume 370 219 e novým projektom s názvom "Revitalizácia Kmeťovho 
námestia" s predpokladanými nákladmi neprevyšujúcimi 3 OO 000 € s DPH. 

Projekt Revitalizácia Kmeťovho námestia 
Projektové aktivity budú zamerané na obnovu zanedbaného prostredia Kmeťovho námestia a to: 
- úpravou spevnených plôch na námestí s dôrazom na bezbariérovosť pohybu a chodníkov 
v priľahlých častíach námestia 
- obnovou zelene v parku na námestí: úpravou, výsadbou a rozšírenim zelene, nahradením 
zastaraného a poškodeného mobiliáru osadenim nového mobiliáru - lavičiek, multifunkčných 
hracích a cvičiacich prvkov pre vytvorenie atraktívnych podmienok pre oddych starších 
obyvateľov oblasti ale aj mladých rodín s deťmi, osadenim nových smetných košov. 

Ostatné čiastkové projekty ISRMO ostávajú bezo zmeny v zámeroch. Z dôvodu prehľadnosti 
dokumentácie žiadostí o finančný príspevok predkladaných projektov ISRMO, týkajúcej sa 
požiadaviek na schvaľovacie texty uzneseni miestneho zastupiteľstva, tento materiál predkladá 
miestnemu zastupiteľstvu návrh zrušiť uznesenie č. 98/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým bol 
schválený materiál "Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK - Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto" a schváliť uznesenie potvrdzujúce projekty ISRMO, ktoré je 
povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s požiadavkami aktuálnej 
výzvy. 

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 fmančný príspevok mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto do termínu na predkladanie žiadostí (2.9.2013) predložené 
projekty s odhadovanými nákladmi: 

Názov projektu Celkové oprávnené Požadovaná Kofinancova 
výdavky proj ektu = výškaNFP nie (5%) 
(hlavné aktivity -
stavebne práce + 
podporné aktivity 

projektu *) 
Revitalizácia Kmeťovho námestia 300000 € 285000 € 15 000 € 
Modemizácia denného stacionára, Záhrebská 9 102978 € 97777 € 5200 € 
Rekonštrukcia budovy ZS Vazovova 1000000 € 950000 € 50000 € 
Modemizácia MS Beskydská 309000 € 293550 € 15450 € 
Modemizácia MS Vazovova 205770 € 195482 € 10289 € 
Spolu - Projekty mestskej časti Bratislava- 1917748€ 1821809 € 95939€ 
Staré Mesto v rámci integrovanej stratégie 
ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto . . . .. " pozn.: 'vydavky na reahzaclU podpomych aktlVIt projektu do maxnnaInej vysky 3 % schvalenych opravnenych 
výdavkov na realizáciu hlavných aktivít projektu, a to max. 10 SOO€: výdavky na spracovanie realizačnej 



projektovej dokumentácie potvrdenej autorizovanou osobou a zároveň potvrdenou v zmysle stavebného zákona 
vrátane položkového rozpočto, maximálne však do výšky IO 000 € a výdavky spojené s informovanim a publicitou 
v súvislosti s realizáciou projekto, maximálne však do výšky 500 € 

Celkové predpokladané oprávnené výdavky integrovanej stratégie ISRMO OPBK - Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto predstavujú 2 717748 € (pozn: odhad k 8/2013), z toho l 917 748 é 
na projekty MČ Bratislava-Staré Mesto a 800 000 € na projekt Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK) rekonštrukcie budovy Gymnázia Jána Papáuka na Vazovovej ulici 6. Predpokladaná 
požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (NFP) na ISRMO je 2 581 809 €, z toho 
1 821 809 é na projekty MČ Bratislava-Staré Mesto a 760 000 € na projekt BSK. 
Pri predpokladanej výške celkových oprávnených nákladov na projekty MČ Bratislava-Staré 
Mesto 1917 748 é bude požadované 5%-né spolufinancovanie mestskej časti vo výške cca 
95939é. 
Finančné plnenie projektov sa predpokladá až v rokoch 2014 - 2015. 

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). 

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 predÍžiť termín ukončenia aktivít projektu a to len v mimoriadnych a riadne 
odôvodnených prípadoch maximálne do 30.9.2015. PredÍženie termínu ukončenia aktivít 
projektu nemá vplyv na dodržanie časovej oprávnenosti výdavkov, ktorá je stanovená do 
31.12.2015. 


