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N á v r h  u z n e s e n i a: 
 

 
 
Miestne zastupitelstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 
zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 
 

s c h v a ľ u j e 
 

1. návrh „Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti „ISRMO 
Bratislava – Staré Mesto - Oblasť 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, 
s územným plánom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO: „Bratislava – Staré Mesto - Oblasť 
Blumentál“ 

4. projektové návrhy 1. „Revitalizácia vnútrobloku Slávia (ohraničený ulicami Šancová-
Bjőrnsonova-Povraznícka-Žilinská)  a revitalizácia vnútrobloku Záhrebská (vytvorený 
ulicami Záhrebská-Šancová- Bjőrnsonova-Povraznícka)“, 2. „Modernizácia denného 
stacionára, Záhrebská 9“, 3. „Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova“, 4. „Rekonštrukcia 
budovy SŠ Vazovova (projekt Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom 
školy)“, 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) - Bratislava – Staré Mesto - Oblasť 
Blumentál“ 

 
 
A.  Základné informácie: 
 
Dňa 31.1.2012 bol Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnený Oznam o možnosti 
predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ďalej len ako „ISRMO“) v rámci 
Operačného programu Bratislavský kraj s kódom ISRMO/2012/01 s termínom na predkladanie návrhov 
29.6.2012. Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci 
Operačného programu Bratislavský kraj, kód oznamu: ISRMO/2012/01 bol 16. 5.2012 
pozastavený na dobu minimálne 30 kalendárnych dní. Dátum ukončenia oznamu sa posúva 
minimálne o dobu pozastavenia oznamu. 
http://www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=45 
http://www.opbk.sk/aktuality/&id=222 
 
ISRMO 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 oblastí postihnutých alebo ohrozených sociálnym 
vylúčením alebo fyzickým zničením. S ohľadom na plnenie tohto cieľa je dimenzované aj financovanie 
jednotlivých čiastkových projektov a nastavenie všeobecných podmienok predkladania ISRMO.  
 
Programový manuál OPBK stanovuje pre jednu ISRMO (t.j. minimálne tri čiastkové projekty) minimálnu 
výšku celkových oprávnených výdavkov (COV) na sumu 1 660 000 EUR a maximálnu výšku celkových 
oprávnených výdavkov na sumu 4 000 000 EUR.  
Dĺžka realizácie ISRMO nie je stanovená, no dĺžka realizácie jednotlivých čiastkových projektov nesmie 
presiahnuť 24 kalendárnych mesiacov. 
 
Medzi oprávnené mestské oblasti je zaradených 11 mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy a tri 
okresné mestá Bratislavského samosprávneho kraja – okrem mesta Pezinok aj mestá Malacky a Senec. 
Čiastkové projekty zaradené pod jednu ISRMO budú realizované a financované samostatne v rámci 
prioritnej osi 1, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. Oprávnená mestská oblasť, na území ktorej sa budú 
realizovať čiastkové projekty ISRMO, musí spĺňať Programovým manuálom OPBK určené kritériá 
oprávnenosti: 
- ide o geograficky celistvé územie, 
- mestská oblasť je ohrozená alebo postihnutá fyzickým zničením alebo sociálnym vylúčením, 
- rozloha riešenej mestskej oblasti nepresahuje 25% z celkovej plochy mesta, 
- mestská oblasť je súčasťou intravilánu mesta 
- mestská oblasť sa nachádza v stabilizovanej zóne, čo sa preukazuje predložením grafickej časti 
územného plánu mesta, 
- riešená mestská oblasť má minimálne 3 000 obyvateľov s registrovaným trvalým pobytom. 
 
Každá predložená ISRMO bude objektom predvýberu, ktorý spočíva v tom, že na základe 
socioekonomickej analýzy bude určených 6 najproblémovejších mestských oblastí Hl. mesta SR 
Bratislavy a jedna najproblémovejšia mestská oblasť z pomedzi okresných miest BSK. 
Oprávnenosť konkrétnej mestskej časti sa posudzuje na základe výsledkov socioekonomickej analýzy - 
jednotlivé mestské časti budú zoradené podľa kritéria „problémovosti“. Na základe takto zostaveného 
zoznamu (koncom júna 2012) sa pre realizáciu ISRMO kvalifikuje v prípade Hl. mesta SR Bratislavy 
prvých 6 mestských oblastí, v prípade okresných miest BSK jedna mestská oblasť s najvypuklejšími 
problémami. 



Stratégie predložené na základe výzvy ministerstva prejdú schvaľovacím procesom na zastupiteľstve 
mestskej časti, potom v mestskom zastupiteľstve a predkladateľ stratégie schválených na mestskom 
zastupiteľstve Hlavné mesto SR Bratislava ich predloží na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka, ktoré je zodpovedné za výber konkrétnych stratégií, ktoré budú podporené. 
Selekcia vybraných ISRMO, ktoré budú podporené, prebehne cca v auguste – septembri 2012. 
 
Čiastkové projekty zaradené do „Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) 
mestskej časti „ISRMO Bratislava – Staré Mesto - Oblasť Blumentál“: 
 
1. Revitalizácia vnútrobloku Slávia (ohraničený ulicami Šancová-Bjőrnsonova-Povraznícka-
Žilinská)  a revitalizácia vnútrobloku Záhrebská (vytvorený ulicami Záhrebská-Šancová- 
Bjőrnsonova-Povraznícka): Je potrebné zrevitalizovať prostredie vnútroblokov, a to: 
- úpravou spevnených plôch, opravou príjazdovej cesty a chodníkov, úpravou parkovacích miest, 
výstavbou kontajnerového stojiska, opravou verejného osvetlenia, úpravou vjazdu pre motorové vozidlá 
(vstupnou bránou do vnútrobloku) 
- úpravou, výsadbou a rozšírením zelene, osadením drobného mobiliáru – lavičiek, hojdačiek, preliezok 
pre deti / multifunkčnými cvičiacimi prvkami, osadením smetných košov. 
 
2.  Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9: Zámerom je vybudovať atraktívne a moderné 
centrum komunitných sociálnych služieb pre seniorov s celodennou prevádzkou, s technickým 
vybavením interiéru v súlade so súčasnými štandardami energetickej efektívnosti, bezpečnosti a hygieny, 
a tiež  realizovať úpravy exteriéru (záhrada). 
 
3. Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova,  4. Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova (projekt 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom školy): Kompletné zateplenie budovy 
školy, výmena obvodového plášťa a strechy, výmena lapolov (zachytávač tukov) a odpadových potrubí 
z kuchyne ZŠ, výmena dlažby (v jedálni), výmena vstupných dverí, rekonštrukcia elektrických rozvodov 
a osvetlenia, rekonštrukcia brány do dvora. V prípade dostatku disponibilných finančných prostriedkov sa 
uvažuje s výmenou rozvodov v budove školy a dokončení rekonštrukcie sociálnych zariadení na 
ostávajúcich podlažiach budovy.  
 
5. Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra, Školská 14: Rekonštrukcia a modernizácia 
zariadenia pre seniorov, kultúru, voľnočasové aktivity: prístavba 1. a 2. nadzemného podlažia, 
rekoštrukcia foyer a vstupu, interiéru divadelnej sály, rekonštrukcia interiérov. 
 
6.  Modernizácia MŠ Beskydská a revitalizácia dvoru: Rekonštrukcia vnútorného zariadenia materskej 
školy, opravy technického a energetického vybavenia – výmena obvodového plášťa a strechy, výmena 
okien a exteriérových dverí, oprava terasy, bleskozvodu, rekonštrukcia kotolne, modernizácia stavebnej 
časti kuchyne, rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia. Rekonštrukcia a revitalizácia dvora-ihriska 
materskej školy, sadové úpravy a rozšírtenie zelene, osadenie drobného mobiliáru – lavičiek, hojdačiek, 
preliezok a iných hracích prvkov, oprava bazénu. 
 
7. Modernizácia MŠ Vazovova: Rekonštrukcia vnútorného zariadenia materskej školy, opravy 
technického a energetického vybavenia – výmena obvodového plášťa a strechy, obnova podlahových 
krytín, modernizácia stavebnej časti kuchyne, rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia, výmena 
exteriérových dverí. Modernizácia a revitalizácia dvora-ihriska materskej školy, sadové úpravy a 
rozšírtenie zelene, osadenie drobného mobiliáru – lavičiek, hojdačiek, preliezok a iných hracích prvkov. 
 
Spôsob financovania:  
ISRMO (oprávnené výdavky) bude  v prípade schválenia financovaná nasledovným spôsobom: 
85 % ERDF, 10% štátny rozpočet, 5% mestská časť. 
Maximálna výška nákladov na jednu ISRMO je 4 000 000 € s DPH, minimálna výška nákladov  
1 660 000 € s DPH. 
 



Predpokladaný rozpočet: 
 
Celkové oprávnené výdavky ISRMO predstavujú cca 2 360 000 €: z toho 2 060 000 € na projekty MČ 
Bratislava-Staré Mesto a  300 000 € na projekt Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Cenová 
úroveň nákladov bude známa po spracovaní indikatívnych rozpočtov podrobných projektov, pripravených 
v prípade predvýberu ISRMO mestskej oblasti MČ Bratislava-Staré Mesto.  
 
Predpokladaná požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (NFP) by bola 2 242 000 €, z toho 
1 957 000 € na projekty MČ Bratislava-Staré Mesto. 
Pri predpokladanej výške celkových oprávnených nákladov na projekty MČ Bratislava-Staré Mesto 
2 060 000 € by 5%-né spolufinancovanie mestskej časti bolo vo výške 103 000 €. 
 
Náklady na spolufinancovanie v prípade schválenia ISRMO budú rozložené na obdobie realizácie 
čiastkových projektov ( približne 2 roky). Náklady, ktoré mestská časť vynaloží na spracovanie 
realizačných stavebných projektov sú oprávneným výdavkom. V rámci spracovania ISRMO nie je 
potrebné dávať spracovávať realizačné projekty čiastkových projektov. Je potrebné mať kvalifikovaný 
odhad nákladov. Realizačné projekty sa predkladajú až vo fáze výziev na realizovanie čiastkových 
projektov ISRMO v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP). Spracovanie projektov pre 
realizáciu (teda realizačné projekty až na úroveň projektu pre stavebné povolenie) sú oprávneným 
výdavkom do výšky 3%  nákladov na každý čiastkový projekt, maximálne však 10 000 €.  
 
 
Návrh prerokovala finančná a majetková komisia dňa 14.6.2012 a komisia pre sociálne veci dňa 
20.6.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA  
A ROZVOJA VIDIEKA SR  

 

INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA MESTSKÝCH OBLASTÍ  

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O INTEGROVANEJ STRATÉGII ROZVOJA MESTSKÝCH OBLASTÍ  
(ĎALEJ LEN  „ISRMO“) 

Názov ISRMO ISRMO OPBK – Bratislava – Staré Mesto - Oblas ť Blumentál  

Nositeľ ISRMO 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 1 Infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 

Kód Oznamu o možnosti 
predkladania ISRMO 

ISRMO/2012/01 

Celkové oprávnené výdavky 
ISRMO (Eur) 

2 360 000 € 
(2 060 000 € MČ Bratislava-Staré Mesto + 300 000 € (BSK)) 

Požadovaná výška NFP (Eur) 2 242 000 € 

Dĺžka realizácie ISRMO (počet 
mesiacov) 

23  

Počet obyvateľov mestskej 
oblasti 

9 383 

Manažér ISRMO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programové obdobie 2007 – 2013 
verejná správa 

 
 
 
 



 

 

2. VÝCHODISKÁ ISRMO  

2.1 SÚLAD S PROGRAMOM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO RO ZVOJA MESTSKEJ ČASTI/MESTA 

Čiastkové projektové návrhy priamo korešpondujú s PHSR Hlavného mesta SR Bratislavy a svojím obsahom 
napĺňajú ciele, priority  a opatrenia, vytýčené plánom rozvoja mesta. 
V oblasti priorít sa stratégia zameriava jednak na revitalizáciu verejných priestranstiev a vytváranie mestského 
prostredia, reflektovanie na sociodemografický vývoj a oblasti poskytovania a skvalitňovania sociálnym služieb 
pre seniorov, prorodinnú politiku zabezpečovaním a zatraktívnením prostredia, poskytovaním služieb pre mladé 
rodiny napomáhaním zosúladenia pracovného a rodinného života a trávenia voľného času. Súlad s PHSR 
dosahuje stratégia tiež v oblasti zvyšovania energetickej hospodárnosti budov v majetku mestskej časti, ktoré 
zabezpečujú poskytovanie verejných služieb. 
ISRMO mestskej časti Bratislava –Staré Mesto reflektuje na PHSR prioritne v oblastiach znižovania kriminality a  
zvyšovania bezpečnosti obyvateľstva, ako aj zlepšovaním sociálnej a dôchodkovej starostlivosti, dostupnosti 
a kvality školskej siete. 
 

2.2 SÚLAD  S ÚZEMNÝM PLÁNOM HLAVNÉHO MESTA SR BRATI SLAVY / MESTSKÝCH ČASTÍ / MESTA  

Všetky návrhy čiastkových projektov ISRMO mestskej časti Bratislava –Staré Mesto sú v súlade s Územným 
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj s územným plánom mestskej časti Bratislava –Staré Mesto. 

 

2.3 SÚLAD S KONCEPCIOU ROZVOJA SIETE CYKLOTRÁS A/AL EBO KOMUNITNÝM PLÁNOM 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A/ALEBO KONCEPCIOU ROZVOJA SOCIÁ LNYCH SLUŽIEB A/ALEBO 
PROGRAMOM ROZVOJA BÝVANIA OBCE A/ALEBO VÝCHOVNO-VZD ELÁVACÍM PROGRAMOM PRE 
ŠKOLU / ŠKOLSKÉ ZARIADENIE, RESP. SPRÁVOU O VÝSLEDK OCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI A PODMIENKACH V ŠKOLE / ŠKOLSKOM ZARIADENÍ 

Všetky návrhy čiastkových projektov ISRMO mestskej časti Bratislava –Staré Mesto sú v súlade s PHSR 
mestskej časti Bratislava –Staré Mesto, v sociálnej oblasti reflektujú tiež na Komunitný plán sociálnych služieb 
mestskej časti ako programového dokumentu rozvoja a skvalitňovania sociálnych služieb. 

 
 

3. SÚLAD S KRITÉRIAMI OPRÁVNENOSTI  MESTSKÝCH OBLAS TÍ V RÁMCI ISRMO    

3.1 VÝSLEDKY SOCIO – EKONOMICKEJ  ANALÝZY MESTA 

Bude doplnené na základe socio-ekonomickej analýzy (objednávateľ: Magistrát hl.mesta SR Bratislavy)  



 

 

3.2 UKAZOVATELE OPRÁVNENOSTI MESTSKÝCH OBLASTÍ 

Typ 

Ukazovate ľa 

Priradený ukazovate ľ 
oprávnenosti mestských 

oblastí 
Zdroj údajov  

Medzná 
hodnota 

ukazovate ľa 

Skuto čná 
hodnota 

ukazovate ľa 
Odchýlka 

a) Podiel poberateľov dávok v 
hmotnej núdzi  z celkového 
počtu obyvateľov 

ŠÚ SR, 
ÚPSVaR ≥0,84% 0,78  

b) Podiel dlhodobo 
nezamestnaných obyvateľov 
(viac ako 12 mesiacov) z 
celkového počtu ekonomicky 
aktívnych obyvateľov 

ÚPSVaR, 
MPSVR SR 

>0,66% 0,46  

c) Celkový prírastok obyvateľstva  
na 1000 obyvateľov - priemer za 
posledných 5 r. 

ŠÚ SR 
< 3,19 -9,76  

d) Podiel ekonomicky aktívnych 
obyvateľov s ukončeným 
základným vzdelaním  
z celkového počtu ekonomicky 
aktívnych obyvateľov 

ŠÚ SR 

> 8,68 % 4,56  
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e) Počet trestných činov v okrese 
pripadajúcich na 1000 
obyvateľov 

KR PZ SR, 
ŠÚ SR > 38,37 93,61  

f) 1) Podiel plochy sadovej zelene 
v správe mesta/ mestskej časti 
k celkovej ploche 

MČ 
< 0,71% 1,92  

f) 2) Počet evidovaných 
parkovacích miest pripadajúcich 
na 1000 obyvateľov 

MČ 
< 98,96 14,13  

g) Počet právnych subjektov 
pripadajúcich na 1000 
obyvateľov 

ŠÚ SR, MČ 
< 258 608  

h) 1) Počet rómskych obyvateľov 
pripadajúcich na 1000 
obyvateľov 

ŠÚ SR > 1,20 

 1,40  

h) 2) Počet cudzincov s povolením 
k dlhodobému pobytu 
pripadajúcich na 1000 
obyvateľov 

ŠÚ SR, 
ÚHaCP, 

MČ 
> 25,06 75,90  D

op
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e 
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i) Podiel nových bytových domov 
postavených od roku 1991  do 
2001 na celkovom počte 
bytových domov postavených do 
roku 2001 

ŠÚ SR, MČ 

< 6,58 5,44  
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s
ť j) Energetická náročnosť bytového 

domu (celková dodaná energia) 
 

≥ 80 kWh/m²   

 
 

4. VYMEDZENIE MESTSKEJ OBLASTI V KONTEXTE PROSTREDI A MESTA/MESTSKEJ ČASTI 

4.1 HRANICE OBLASTI  A JEJ NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY (R OZLOHA, POPIS, OBJEKTY, OBYVATELIA) 

Predmetná mestská oblasť bola stanovená na základe dôkladného prieskumu mestskej časti tak, aby reflektovala 
na kritický stav ukazovateľov a v nadväznosti na stav konkrétnych priestranstiev, budov a zariadení,  v ktorých je 
možné efektívne eliminovať alebo odstrániť negatívne javy. Mestská oblasť je logicky ohraničená hlavnými 
komunikáciami a napĺňa kritériá stanovené operačným programom OPBK v zmysle veľkosti územia a početnosti 
obyvateľov, ktorí žijú v danej lokalite a na ktorých bude mať stratégia primárny  a priamy dopad. 
Oblasť, nachádzajúcu sa v centre hlavného mesta SR, charakterizujú verejné priestranstvá, nezrekonštruované až 
chátrajúce budovy, vysoká miera starnúcej populácie a pomerne vysoká úroveň kriminality a delikvencie. 
 
Počet obyvateľov oblasti: 9 383 
Plocha mestskej oblasti: cca 700 000m2 
 
 
 

4.2. SWOT ANALÝZA   

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- skvalitnenie verejných priestranstiev, potenciál  pre 
sťahovanie mladých rodín a voľnočasové aktivity 

- zníženie kriminality 

- zvýšenie kvality prostredia a služieb centier 
poskytujúcich sociálne služby 

- zvýšenie energetickej hospodárnosti, zníženie 
nákladov 

- vytvorenie nových priestorov pre sociálne slabšie 
skupiny 

- inovatívne riešenia osvetlenia a zateplenia, 
šetrnosť k životnému prostrediu 

- nesúlad časového harmonogramu implementácie 
projektov v nadväznosti na dĺžku schvaľovacieho 
procesu a s tým súvisiaca aktuálnosť cenových 
odhadov a ponúk 

- problémy s obstarávaním služieb, problémy s 
dodávateľmi 

 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

- znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti 
obyvateľov a návštevníkov mestskej oblasti  

- zvyšovanie kvality života obyvateľov 

- zvyšovanie kvality verejných priestranstiev 

- znižovanie rizík neistého demografického vývoja 

- zvyšovanie technickej kvality a vybavenosti škôl , 
zariadení sociálnych služieb a komunitných centier 

- zhodnocovanie majetku s účelom poskytovania 
služieb všetkým sociálnym skupinám 

- vytváranie nových pracovných miest v mestskej 
časti 

 

- neuznanie oprávnenosti výdavkov hodnotiteľmi 
v plnej výške 

- nesúlad predpokladaného harmonogramu projektu 
s časovým harmonogramom schvaľovacieho 
procesu 

- problémy s obstarávaním a dodávateľmi 

 
 



 

4.3 HLAVNÉ PROBLÉMY MESTSKEJ OBLASTI 

Problémy mestskej časti v oblasti, ktorú má stratégia za cieľ riešiť, sú na základe ukazovateľov: vysoká úroveň 
kriminality, neistý demografický vývoj a zanedbané prostredie. 

Tieto problémy plánuje mestská časť riešiť čiastkovými projektmi nasledovne: 

Vzhľadom na to, že medzi hlavné problémy mestskej časti patrí vysoký stupeň kriminality a delikvencie, ktorý 
dosahuje nadpriemer v Bratislave ( 2- až 3- násobok úrovne v porovnaní s ostatnými mestskými časťami), jednou 
z priorít stratégie je potreba znižovania potenciálu pre výskyt kriminality, a to prostredníctvom zlepšenia 
vybavenosti mestskej časti budovaním a rekonštrukciou osvetlenia a vybavenosti kamerovým systémom s účelom 
monitorovania. Dopad projektu vidíme jednak v zabezpečení bezpečnosti súčasných obyvateľov, ako aj potenciál 
pre sťahovanie mladých rodín do mestskej oblasti. 

Ďalším kľúčovým problémom je negatívny demografický vývoj v mestskej časti, ktorý dosahuje 3-násobok 
v porovnaní s regionálnym priemerom v rámci kraja. Mestská časť má za cieľ podporovať maximálnu dostupnosť 
k službám pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľstva, ako aj podporovať sťahovanie mladých rodín na 
územie mestskej časti. Prostriedkom, reflektujúc na aktuálne sociodemografické štatistiky je skvalitňovanie a 
zvyšovanie služieb pre seniorov, zvyšovanie ubytovacích zariadení pre mladé rodiny, zabezpečenie dostupnosti 
a kapacít školských zariadení, zvyšovanie atraktivity prostredia a kvality bývania pre trávenie voľného času pre 
všetkých obyvateľov. 
 
 

5. CIEĽ  ISRMO A STRATÉGIA  JEHO RIEŠENIA  

5.1 CIEĽ ISRMO ŠPECIFICKÉ CIELE ISRMO 

Č. 1 Komplexná revitalizácia verejných priestranstiev  

Č. 2 Modernizácia zariadenia sociálnych služieb 

Č. 3, 4 Rekonštrukcia budovy školy (ZŠ a SŠ) 

Č. 5 Rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra 

Č. 6 Modernizácia materskej školy  a revitalizácia dvoru 

Rozvoj mestskej časti Bratislava –Staré Mesto a jej 
mestskej oblasti Blumentál 

Č. 7 Modernizácia materskej školy   

 

5.2 STRATÉGIA RIEŠENIA ISRMO 

Stratégia ISRMO v danej mestskej oblasti je založená na potrebách a cieľoch: 

- Vytvoriť atraktívne, funkčné a bezpečné verejné priestranstvo využiteľné pre občanov a návštevníkov.  

- Zvýšenie kvality života občanov.  

- Dosiahnuť celkovú revitalizáciu zničeného a zastaraného verejného priestranstva.  

- Rekonštrukciou verejného osvetlenia dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti 

- a ochrany občanov.  

- Posilnenie vybavenosti oblasti.  

- Úprava verejných priestranstiev pre peších – chodníkov a spevnených plôch. Nárast bezpečnosti občanov a 
užívateľov oblasti - dosiahne sa bezbariérovosť, čo umožní využitie priestoru aj hendikepovaným 
spoluobčanom.  

- Obnova prvkov verejnej zelene - bude ošetrená a doplnená novou výsadbou.  

- Sprístupnenie vonkajších športovísk širokej verejnosti, osadenie nového mobiliáru ( lavičky, odpadkové koše, 
prvky ihriska, a pod). 

- Revitalizáciou oblasti sa dosiahne nárast konkurencieschopnosti, zatraktívnenie a zvýšenie návštevnosti 
oblasti. 

 

5.3 HODNOTY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV  



 

Typ Názov Merná 
jednotka  

Východisková 
hodnota 1 Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

budú špecifikované  a kvantifikované pri 
vypracovaní projektových návrhov  

     

      

      V
ýs

le
do

k
2  

      

budú špecifikované  a kvantifikované pri 
vypracovaní projektových návrhov 

     

      

D
op

ad
3  

      

 
 
 
 

 6. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA PLÁNOVANÝCH PROJEKTOVÝ CH NÁVRHOV 

6.1 SUMARIZÁCIA PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV 

ISRMO Bratislava – Staré Mesto obsahuje spolu 7 projektových návrhov, z toho jeden je projekt BSK): 
1. Revitalizácia vnútrobloku Slávia (ohraničený ulicami Šancová-Bjőrnsonova-Povraznícka-Žilinská)  a 

revitalizácia vnútrobloku Záhrebská (vytvorený ulicami Záhrebská-Šancová- Bjőrnsonova-Povraznícka) 
2. Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9 
3. Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova  
4. Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova (projekt Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom 

školy) 
5. Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra, Školská 14 
6. Modernizácia MŠ Beskydská a revitalizácia dvoru 
7. Modernizácia MŠ Vazovova  

 
 

6.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
Začiatok realizácie ISRMO 

(mm/rrrr) 
Ukon čenie realizácie ISRMO 

(mm/rrrr) 

ISRMO 02.2013 12.2014 

Názov projektového návrhu Začiatok realizácie  
(mm/rrrr) 

Ukon čenie realizácie  
(mm/rrrr) 

Projektový návrh  č. 1 - 
Revitalizácia vnútrobloku Slávia 
(ohraničený ulicami Šancová-
Bjőrnsonova-Povraznícka-Žilinská)  
a revitalizácia vnútrobloku 
Záhrebská (vytvorený ulicami 
Záhrebská-Šancová- Bjőrnsonova-

02.2013 12.2014 

                                                           
1  Hodnoty merateľných ukazovateľov sa stanovujú v absolútnych hodnotách, t.j. uvádza sa konkrétna hodnota merateľných  
 ukazovateľov za rok predloženia ISRMO (nie prírastok, resp. rozdiel hodnoty merateľných ukazovateľov voči predchádzajúcemu  
 roku). 
2  Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie projektu na 
cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu. 
3 Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov 
po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamžitých prínosov. 
 



 

Povraznícka) 

Projektový návrh  č. 2 - 
Modernizácia denného stacionára, 
Záhrebská 9 

02.2013 12.2014 

Projektový návrh  č. 3 - 
Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova  

02.2013 12.2014 

Projektový návrh č. 4 - 
Rekonštrukcia budovy SŠ 
Vazovova 

02.2013 12.2014 

Projektový návrh č. 5 - 
Rekonštrukcia a modernizácia 
Komunitného centra, Školská 14 

02.2013 12.2014 

Projektový návrh č. 6 - 
Modernizácia MŠ Beskydská a 
revitalizácia dvoru 

02.2013 12.2014 

Projektový návrh č. 7 - 
Modernizácia MŠ Vazovova  

02.2013 12.2014 

 

6.3 FINANČNÝ PLÁN ISRMO 

Názov projektového návrhu 

Celkové 
výdavky 

projektového 
návrhu (v EUR) 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

projektového 
návrhu (v EUR) 

Celkové 
neoprávnené 

výdavky 
projektového 

návrhu v EUR) 

Požadovaná 
výška NFP 

projektového 
návrhu (v EUR) 

 

Projektový návrh  č. 1 - 
Revitalizácia vnútrobloku Slávia 
(ohraničený ulicami Šancová-
Bjőrnsonova-Povraznícka-Žilinská)  
a revitalizácia vnútrobloku 
Záhrebská (vytvorený ulicami 
Záhrebská-Šancová- Bjőrnsonova-
Povraznícka) 

 360 500  342 475 

Projektový návrh  č. 2 - 
Modernizácia denného stacionára, 
Záhrebská 9 

 103 000  97 850 

Projektový návrh  č. 3 - 
Rekonštrukcia budovy ZŠ 
Vazovova  

 618 000  587 100 

Projektový návrh č. 4 - 
Rekonštrukcia budovy SŠ 
Vazovova (projekt Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktorý je 
zriaďovateľom školy) 

 
300 000 

(BSK) 
 285 000 

Projektový návrh č. 5 - 
Rekonštrukcia a modernizácia 
Komunitného centra, Školská 14 

 515 000  489 250 

Projektový návrh č. 6 - 
Modernizácia MŠ Beskydská a 
revitalizácia dvoru 

 257 500  244 625 

Projektový návrh č. 7 - 
Modernizácia MŠ Vazovova  

 206 000  195 700 

ISRMO spolu  
2 360 000 

(2 060 000 MČ 
BA-SM 

 2 242 000 



 

+ 300 000 (BSK)) 

pozn: presná cenová úroveň bude známa po spracovaní indikatívnych rozpočtov 
 
 
 
 
 
 

7. REALIZÁCIA SÚVISIACICH AKTIVÍT S ISRMO  

Súvisiace aktivity budú špecifikované  a kvantifikované pri vypracovaní detailných projektových návrhov. 

 
 

8. ADMINISTRATÍVNE RIADENIE ISRMO 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto disponuje odborne skúseným personálom. Pri technickej realizácii budú 
prizvaní odborníci z príslušnými odbornými osvedčeniami. Organizácia činnosti miestneho úradu je spôsobilá na 
realizáciu veľkých investičných projektov v dobe 24 mesiacov. 
Projekty budú organizačne a technicky zabezpečené prostredníctvom konečného prijímateľa mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto, prostredníctvom jej projektového tímu zloženého z odborných pracovníkov. 
Za odborné prevedenie prác budú zodpovedať dodávatelia  stavebných diel a ním určené oprávnené odborne 
spôsobilé osoby (stavbyvedúci ). Dodávatelia stavebných diel budú vybraní vo verejnom obstarávaní, ktoré budú . 
realizované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. 
 
 
 

9. SÚLAD  ISRMO S HORIZONTÁLNYMI PRIORITAMI (HP) 

9.1   JE ISRMO V SÚLADE S HP MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE  KOMUNITY? AK ÁNO, ŠPECIFIKUJTE, 
KTORÝ PROJEKTOVÝ NÁVRH PRISPIEVA K DOSIAHNUTIU CIE ĽOV HP MRK A AKÝM SPÔSOBOM.  

- neprejaví sa 
 

 

9.2   JE ISRMO V SÚLADE S CIEĽMI HP ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ?  AK ÁNO, ŠPECIFIKUJTE, KTORÝ 
PROJEKTOVÝ NÁVRH PRISPIEVA K DOSIAHNUTIU CIE ĽOV HP RP A AKÝM SPÔSOBOM. 

ISRMO prostredníctvom revitalizácie a rekonštrukcie verejných priestranstiev vytvorí podmienky pre odstránenie, 
resp. zmenšenie bariér v pohybe a pri prístupe a dostupnosti služieb a verejných aktivít napr. dopravy, obchodu, 
kultúry, oddychu pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou. 
 

 



 

9.3   JE ISRMO V SÚLADE S CIEĽMI HP TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ?  AK ÁNO, ŠPECIFIKUJTE, 
KTORÝ PROJEKTOVÝ NÁVRH PRISPIEVA K DOSIAHNUTIU CIE ĽOV HP TUR A AKÝM SPÔSOBOM. 

V rámci priorít trvalo udržateľného rozvoja sa projekty, realizované v centre hlavného mesta SR, budú významnou 
mierou podieľať na zlepšení kvality životného prostredia a úrovne života obyvateľov Bratislavského kraja, napĺňaní 
potrieb všetkých sociálnych skupín obyvateľov, zvýšení ekonomického rastu prostredníctvom zlepšenia podmienok 
pre podnikateľské prostredie, služby a pre komunitnú činnosť. 

 
 
 
 

10. SMERNÝ UKAZOVATEĽ (BENCHMARK) 

BENCHMARK TYP AKTIVITY SMERNÝ ROZSAH 
HODNÔT 

VYPOČÍTANÁ 
HODNOTA 

BENCHMARKU NA 
ISRMO 

Celkové oprávnené 
výdavky na projekt 
integrovanej stratégie 
rozvoja mestskej / počet 
obyvateľov dotknutej 
mestskej oblasti   
 

Intervencie do projektov 
integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí  
ohrozených alebo 
postihnutých fyzickým 
zničením a sociálnym 
vylúčením 
 

Od 554 – do 1 700 EUR / 
obyvateľa  danej mestskej 

oblasti 

= 2 360 000 € / 9 383  
= 252 
 

 
 

11. ZOZNAM PRÍLOH 

P.č. 
Poznámka:  Všetky prílohy je potrebné doručiť v troch  zväzkoch (1 x kompletné originály a 2 x kompletné 
kópie). Všetky prílohy sa predkladajú na troch CD alebo DVD nosičoch.   

1. Projektový návrh č. 1 – n vrátane ich príloh 

2. 

Aktuálne a platné uznesenie mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy/mestskej časti 
Bratislavy/mesta4 o tom, že zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. ISRMO „názov ISRMO“ 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/mestskej časti/mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Hlavného mesta SR Bratislavy/mestskej časti/mesta, 

3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO. 

 Predkladatelia projektových návrhov– zastupiteľstvo schvaľuje aj: 
4. projektový návrh „názov projektového návrhu“, ktorý je súčasťou ISRMO,  
5. predloženie rozpracovaného projektového návrhu vo forme žiadosti o NFP vo Výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude vyhlásená po procese predvýberu (v prípade schválenia 
projektového návrhu). 

Ak je súčasťou ISRMO aj projektový návrh predkladaný VÚC, zastupiteľstvo VÚC schvaľuje len body 
4. a 5. 

3. 

Súlad ISRMO so strategickými dokumentmi: 

A. overená kópia uznesenia zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja subjektu územnej samosprávy, príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie podľa ods. 8 § 7 a ods. 8 § 8 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja v prípade subjektov územnej samosprávy a ďalšie overené kópie uznesení 
zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení strategických dokumentov vzťahujúcich sa 

                                                           
4 Mestom sa rozumie mesto Malacky, Pezinok, Senec. 



 

k ISRMO a projektovým návrhom (schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce / 
Koncepcie rozvoja sociálnych služieb VÚC, Programu rozvoja bývania obce,...) 

B. príslušné časti dokumentov, deklarujúce súlad projektového návrhu s Územným plánom obce, PHSR 
obce, mesta, regiónu, Komunitným plánom sociálnych služieb obce / Koncepciou rozvoja sociálnych 
služieb VÚC, Koncepciou siete cyklotrás, Programom rozvoja bývania obce a pod. (ak sú zverejnené 
na internete je potrebné uviesť odkaz na príslušné časti) 

C. Grafická časť Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy/zóny/mesta (s vyznačením územia 
mestskej oblasti a umiestnením realizácie projektových návrhov) 

4. Počet obyvateľov mestskej oblasti   

5. Socio-ekonomická analýza mesta 

6. Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru ISRMO 

7.  CD alebo DVD s kompletnou dokumentáciou ISRMO 

8. Iné doplňujúce 

 
 

12. ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

 
Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán mesta ako nositeľa ISRMO a ja dolu podpísaný štatutárny orgán 
predkladateľa projektového návrhu čestne vyhlasujeme, že: 
 
� všetky informácie obsiahnuté v tejto ISRMO sú úplné, pravdivé a správne,  

� ISRMO a mestská oblasť spĺňa podmienky oprávnenosti uvedené v príslušnom Ozname o možnosti 
predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí, 

� sme si vedomí skutočnosti, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok.  

Zaväzujeme sa bezodkladne písomne informovať RO OPBK ako poskytovateľa pomoci o všetkých zmenách, 
ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.  
 
Súhlasíme so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so 
zákonom  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie 
príslušného operačného programu. 
 
 

 
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu nositeľa 
ISRMO: 

   

     

 Podpis štatutárneho orgánu nositeľa ISRMO  miesto a dátum podpisu  

     

 
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu predkladateľa 
projektových návrhov č. ... 

   

     

 
Podpis štatutárneho orgánu predkladateľa projektových 
návrhov č. ...  miesto a dátum podpisu  



 

     

 
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu predkladateľa 
projektových návrhov č. ... 

   

     

 
Podpis štatutárneho orgánu predkladateľa projektových 
návrhov č. ... 

 miesto a dátum podpisu  
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Legenda

Vymedzenie mestskej oblasti Staré Mesto


