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Bratislava,  október 2014 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                                                         dňa   21.10.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa   28.10.2014 
 
 
 
 

I n f or m á c ia   
 

 o aktuálnom stave realizácie Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  
ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 

 
____________________________________________________________ 
 
 
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 
informáciu  
 

 
Zodpovedný:    Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Zuzana Stanová 
vedúca kancelárie starostky 

 - v materiáli 

 
 
Spracovateľ:     Materiál obsahuje: 
 

Ing. Martina Tichá  
kancelária starostky  
referát riadenia a koordinácie 
projektov 

 - návrh uznesenia 
- informáciu 
  

 
             

 



N á v r h  u z n e s e n i a: 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
berie na vedomie 
 
informáciu o aktuálnom stave realizácie Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí 
ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 

 



I n f o r m á c i a  
 
 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo 27.8.2013 materiál 
ohľadom projektov Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ďalej len ako „ISRMO“) 
navrhovaných na financovanie v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej ako 
„OPBK“) Prioritnej osi 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel v nadväznosti na výzvu 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK (kód výzvy: 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO), zverejnenú 2.5.2013 s termínom na predkladanie kompletných 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok stanoveným na 2.9.2013, predĺženým do 2.10.2013. 
 
Tzv. 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.  
 
Od októbra 2013 Riadiaci orgán Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej ako „RO OPBK“) 
sídliaci na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR hodnotil predložené žiadosti 
o nenávratné finančné prostriedky na projekty oprávnených žiadateľov a v 2. štvrťroku 2014 
pristúpil k zazmluvňovaniu finančných prostriedkov pre schválené žiadosti a súvisiace projekty 
ISRMO.    
 
V druhej polovici septembra RO OPBK listami vyzvalo mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 
k preukázaniu splneniu podmienok poskytnutia pomoci poskytovanej z fondov EÚ v súlade 
s predmetnou výzvou. Po tom, ako mestská časť Bratislava-Staré Mesto  26.9.2014 predložila 
požadované podklady, riadiaci orgán pripravuje zazmluvnenie finančných prostriedkov pre 
projekty ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, s časovým predpokladom 
do konca októbra 2014. 
 
Projekty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v rámci integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto a schválený rozpočet oprávnených výdavkov: 
 

Názov projektu Celkové 
oprávnené 

výdavky projektu 
= (hlavné aktivity 
- stavebné práce 

+ podporné 
aktivity projektu *) 

Požadovaná 
výška NFP 

Spolu- 
financo- 

vanie  
(5%) 

Revitalizácia Kmeťovho námestia 237 150,17 € 225 292,66 € 11 857,51 € 
Modernizácia denného stacionára, 
Záhrebská 9 

103 138,67 € 97 981,74 € 5 156,93 € 

Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova 967 182,14 € 918 823,03 € 48 359,11 € 
Modernizácia MŠ Beskydská 300 119,98 € 285 113,98 € 15 006,00 € 
Modernizácia MŠ Vazovova 205 538,30 € 195 261,39 € 10 276,92 € 
Spolu    
Projekty MČ Bratislava–Staré Mesto  
v rámci integrovanej stratégie ISRMO 
OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré 
Mesto 

 1 813 129,26 € 1 722 472,80 € 90 656,46 € 

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 € 



 
Celkové oprávnené výdavky integrovanej stratégie ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–
Staré Mesto predstavujú 1 813 129 € na projekty MČ Bratislava-Staré Mesto, z toho výška 
nenávratného finančného príspevku (NFP) sa predpokladá vo výške celkom 1 722 473 € a  
5%-né spolufinancovanie mestskej časti vo výške cca 90 656 €. 
 
V rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto bude realizovaný aj projekt 
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rekonštrukcie budovy Gymnázia Jána Papánka na 
Vazovovej ulici 6 s celkovými oprávnenými výdavkami cca 798 860 €.  
 
Projekty Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (oprávnené výdavky) sú 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). 
 
Finančné plnenie projektov sa predpokladá v rokoch 2014 – 2015, realizácia hlavných aktivít 
v roku 2015. Časová oprávnenosť výdavkov  je stanovená do 31.12.2015. 


