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UZNESENIA 

z 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 6. volebnom období, konaného 27. augusta 2013 

l. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava
Staré Mesto 

Uznesenie č. 116/2013 

Miestne zast upiteľs tvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. zrušuje 

uznesenie Miestneho zastupiterstva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto Č. 98/2013 zo diía 
25.6.2013 , ktorým bol schválený materiál ., Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblasti ISRMO 
OPBK - Mestská časť Bratislava- Staré Mesto"; 

B. schvaľuje 

I. za účelom realizácie projektu " Revitalizácia Kmer'ovho námest ia " v rámci JSRlviO OP BK -
Mestská čast' Bratislava- Staré Mesto: 

1.1. predložen ie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci V)'zvy 
OPBKl20 13/1 .I/l2-ISRMO za úče lom realizácie projektu "Revitalizác ia Kmeťovho námestia", 
ktorého ciele sú v súlade s platným územn)'m plánom hlavného mesta SR Bratislavy, platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a platn)'m 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto; 

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

1.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnen)'ch výdavkov na projekt stanoven)'ch žiadateľom, tj. vo výške 15000 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-S taré Mesto 



2. za účelom realizácie projektu " Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9" v rámci 
ISRMO OPBK - Mestská čast' Bratislava- Staré lv/esta: 

2. 1. predloženie žiadost i o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBKJ201311.lI12-ISRMO za úče lom rea lizác ie projektu "Modernizácia denného stacionára, 
Záhrebská 9", ktorého ciele sú v súlade s platn)'m územným plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy, platn)'m Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy a platn)'m Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto; 

2.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-S taré Mesto počas celej doby jeho 
realizácie; 

2.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených ž i adateľom, t.j. vo v)'ške 5 200 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 projek/ll "Rekonstrukcia budovy ZŠ Vazovova" v rámci ISRMO OPBK -
Mestská čast' Bratislava- Staré iý/esta: 

3. 1. predloženie žiadosti o nenávratn)' finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBKJ20 l311. 1/ 12-ISRMO za účelom reali zác ie projektu "Rekonštrukcia budovy ZŠ 
Vazovova", ktorého ciele sú v súlade s platným územn)'m plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy, platn)'m Programom hospodárskeho a soc iá lneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy a platn)'m Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto ; 

3.2 . zabezpečenie reali zácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby jeho 
realizácie; 

3.3 . spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkov)'ch 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, tj. 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 účeloIII realizácie projektil " Modernizácia MŠ Beskydská" v rámci ISRMO OPBK - Mestská 
čast' Bratislava-Staré Mesto: 

4.1. predloženie ž iadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci V)'zvy 
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OPBKJ20 13/ 1.1 / 12-ISRMO za účelom realizácie projektu "Modernizácia MŠ Beskydská'·, 
ktorého ciele sú v sú lade s platn)'m územn)'m plánom hlavného mesta SR Bratislavy, platným 
Programom hospodárskeho a soc iálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a platn)'m 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 



4.2. zabezpečen ie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby jeho 
real izác ie; 

4.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených ž i adateľom, t.j . vo výške 15 450 EUR, 

4.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRJvlO OPBK - Mestská časť Bratislava- Staré Mesto 

4.5 vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK - Mestská 
časť Bratislava-S taré Mesto 

5. za účelom realizácie projektu " k/odernizácia k/Š Vazovova " v rámci JSRMO OPBK - Mestská 
časť Bratislava-Staré iv/esta: 

5.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBKJ20 l3/ 1.1I12-ISRMO za účelom reali zác ie 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 soc iálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

5 .2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-S taré 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 l O 289 EUR, 

5.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRJvlO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

5.5 vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK - Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto 

Bratislava 27.08.20 13 
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PhDr. Tatiana R O S O V Á 

starostka mestskej časti 

~2f!~ ('-----
Mgr. Kamtl Homoľa 
prednosta miestneho úradu 
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