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1. 
 

Návrh uznesenia  
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
 
 

berie na vedomie 
 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 12.12.2017 
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2.  Materiál 

 
     Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 12.12.2017 

 
p. Drotován  -   žiada o  preverenie kto je správcom cyklokomunikácií (Jurava,  

       Malokrasňanská  cyklokomunikácia, Nový Záhon) 
Odpoveď: Mestská časť Bratislava-Rača zabezpečuje zimnú údržbu komunikácií podľa 
Organizačnej smernice starostu Mestskej časti Bratislava-Rača. Podľa tejto smernice je určené 
poradie odstraňovania snehu.  

Časť cyklokomunikácie JURAVA, ktorá je v k.ú. Rača, je v správe mestskej časti 
Bratislava-Rača, zimnú údržbu zabezpečuje mestská časť následne po zabezpečení zjazdnosti 
a schodnosti komunikácií, ktoré má zverené do správy podľa kapacitných možností strediskom 
čistoty. 
Pripomíname, že štandard údržby MK v mimoriadnych podmienkach zimného obdobia zahŕňa 
odstraňovanie snehu pluhovaním, ktoré sa musí vykonať do dosiahnutia snehovej vrstvy 3 cm. 

Malokrasňanská cyklokomunikácia v časti Račianskej ulice popri oplotení areálu DPB 
a.s. Bratislava je v správe STaRZ-u Bratislava a v časti areálu stavby „Obytný súbor Malé 
Krasňany, Račianska ul. Bratislava“, je v správe investora tejto stavby, Malé Krasňany Land 
Development, s.r.o. Cyklokomunikácia vedľa AB kozmetiky je v správe STaRZ-u Bratislava. 
Odpoveď vypracoval: Ing. M. Klotton, dňa 10.01.2018 

 
p. Andráš -   žiada opravu vylomenej zábrany na chodníku k domu Kadnárova 30,32,34  
Odpoveď: na základe podnetu na stránke „Odkaz pre starostu“ sme opakovane preverili stav 
chodníka pri bytovom dome na Kadnárovej ul. č. 30 – 32 – 34 v Bratislave. Na priloženej 
fotografii č. 1, zhotovenej 21.09.2017, je vidieť, že chodník nie je využívaný na prejazd 
motorových vozidiel, nakoľko štandardné rozmery rozchodu kolies motorových vozidiel 
neumožňujú jazdu oboma kolesami po uvedenom chodníku, trávnik by bol už zdevastovaný. 
Mestská časť Bratislava-Rača zabezpečí úpravu terénnej nerovnosti, ktorá tu zostala po 
vyvrátenej zábrane, aby nedochádzalo k zraneniu aj napriek tomu, že tieto pozemky nie sú 
v správe mestskej časti.  

Na fotografiách č. 2 a 3 je červenými šípkami vyznačené, kadiaľ majú obyvatelia 
obytných domov a najmä vozidlá záchranných zložiek prístup s motorovými vozidlami 
k obytnému domu. Na priloženej fotodokumentácii je aj vidieť, že tieto prístupové cesty sú aj 
využívané na prístup k uvedenému obytnému domu. Z uvedeného dôvodu mestská časť 
neplánuje osádzať požadované zábrany. Uvedené informácie boli zverejnené na stránke „Odkaz 
pre starostu“ dňa 25.septembra 2017, ID 43379. 
Odpoveď vypracoval: Ing. M. Klotton, dňa 10.01.2018 

 
p. Pajdlhauser -  žiada  zaslať výkaz-výmer k investičným zámerom (Novohorská,  
       Rustaveliho, Tbiliská    Hubeného, Popolná a Stratená),  
Odpoveď: Na základe Vašej interpelácie, v ktorej žiadate o zaslanie „Výkaz – výmer“ 
k nasledovným investičným zámerom, ktoré v čase návrhu rozpočtu 2017 a zámerov na rok 
2018 ešte nemali spracovanú projektovú dokumentáciu no ani následne neboli výkazy a výmery 
súčasťou materiálov v komisiách ani projekty. 
Investičné zámery: 
1. Prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu 
2. Rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho 
3. Rekonštrukcia budovy so zateplením zdravotného strediska na Tbiliskej ul. 
4. Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Tbiliská ul. v rozsahu bežecký ovál a veľké 
 futbalové ihrisko 
5. Rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul. 
6. Rekonštrukcia ulíc Popolná, Stratená resp. alternatíva pod hl. cestou,  
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uvádzame nasledovné skutočnosti:  
1. Prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu – prikladáme rozpočet a výkaz 
výmer na CD. Celkový rozpočtový náklad  851 704,72 eur s DPH. 
 Po ukončenom verejnom obstarávaní je zmluvný rozpočet 729 900,08 eur s DPH. 
Zmluva s dodávateľom HESTON s.r.o je od 11.12.2017 zverejnená na webovej stránke MČ 
pod č. 402/2017. 
2. Rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho – prikladáme rozpočet a výkaz 
výmer na CD. Celkový rozpočtový náklad  262 821,34 eur s DPH. 
Po ukončenom verejnom obstarávaní je zmluvný rozpočet 222 388,7 eur s DPH. Zmluva 
s dodávateľom HESTON s.r.o je od 06.09.2017 zverejnená na webovej stránke MČ pod č. 
277/2017. 
3. Rekonštrukcia budovy so zateplením zdravotného strediska na Tbiliskej ul. – projektová 
dokumentácia dodaná v závere decembra 2017, rozpočet bude predložený projektantom 
v priebehu mesiaca január 2018. 
4. Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Tbiliská ul. v rozsahu bežecký ovál a veľké 
futbalové ihrisko – prikladáme rozpočet a výkaz výmer na CD. Celkový rozpočtový náklad  
709 874,82 eur s DPH. 
5. Rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul. – prikladáme rozpočet a výkaz výmer 
na CD. Celkový rozpočtový náklad  207 361,60 eur s DPH 
Po ukončenom verejnom obstarávaní je zmluvný rozpočet 205 713,34 eur s DPH. Zmluva 
s dodávateľom Energy Real, s.r.o  je od 18.10.2017 zverejnená na webovej stránke MČ pod č. 
317/2017. 
6. Rekonštrukcia ulíc Popolná, Stratená resp. alternatíva pod hl. cestou – prikladáme 
rozpočet a výkaz výmer na CD.  
Rozpočty a „Výkaz – výmer“ k požadovaným investičným zámerom na CD nosiči sú Vám 
k dispozícii na prevzatie na sekretariáte prednostky počas pracovnej doby miestneho úradu. 
Odpoveď vypracoval: Ing. Š. Borovský, dňa 10.01.2018 
Rozpočty a „Výkaz – výmer“ k požadovaným investičným zámerom si p. Pajdlhauser 
prevzal dňa 10.01.2018. 
 

 -   žiada o podanie súhrnnej informácie o rekonštrukcii MŠ Pri Šajbách  
Odpoveď: Na základe Vašej interpelácie, v ktorej žiadate o podanie súhrnnej informácie 
k investícii rekonštrukcie MŠ ul. Pri Šajbách 
- Rozpočtovaná čiastka na rekonštrukciu v kapitálových  ako aj bežných výdavkoch 
- „výkaz výmer“ k danému projektu 
- Aká čiastka bola vysúťažená  v VO 
- Aké boli konečné náklady na rekonštrukciu po položkách (FA) a sumárne 
 v kapitálových a bežných výdavkoch 
uvádzame nasledovné skutočnosti: 
1. Rozpočtovaná čiastka na rekonštrukciu v kapitálových  ako aj bežných výdavkoch: 
Z pohľadu vykonaných stavebných prác išlo o dve samostatné investičné akcie – rekonštrukciu 
a nadstavbu budovy materskej školy a rekonštrukciu školskej kuchyne. 
Rekonštrukcia  MŠ  
V rozpočte MČ v kapitálových výdavkoch bola už v roku 2016 vo výške 400 tis. €. Stavebné 
práce sa začali vykonávať po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a do 31.12.2016 bolo 
preinvestovaných a uhradených 104.850 €. 
V rozpočte na rok 2017 v kapitálových výdavkoch bola schválená suma 657 tis. €, ktorá bola 
rozpočtovými opatreniami v priebehu roka upravená na 578.046 €. Čerpanie KV rozpočtu za 
rok 2017 je vo výške 578.014,07 €. 
V rozpočte bežných výdavkov, v programe 8.2. Materské školy bola schválená suma 50.221 € 
na rozšírenie MŠ Pri Šajbách, a to na vybavenie nových priestorov a na prevádzku 
novovytvorenej triedy ako transfer zasielaný na rozpočtové organizácie. Suma bola 
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rozpočtovým opatrením zvýšená o 9.711 € na sumu 59.932 €.  Skutočná výška čerpania týchto 
prostriedkov bude známa až po spracovaní účtovnej závierky rozpočtovej organizácie Materská 
škola ul. Pri Šajbách za rok 2017, v prvej polovici februára 2018. 
Rekonštrukcia  kuchyne MŠ 
V rozpočte na rok 2017 v kapitálových výdavkoch bola rozpočtovým opatrením MZ 
schválená suma 210 tis. €, upravená na 205.900 €. Skutočné čerpanie je vo výške 205.818,08 
€. 
V rozpočte bežných výdavkov, v programe 8.4. Stravovanie v jedálňach MŠ, bola schválená 
suma 16.258 € na dokúpenie vybavenia do školskej kuchyne a jedálne ako transfer zasielaný 
na rozpočtové organizácie. Skutočná výška čerpania týchto prostriedkov bude známa až po 
spracovaní účtovnej závierky rozpočtovej organizácie Materská škola ul. Pri Šajbách za rok 
2017, v prvej polovici februára 2018. 
2. „výkaz výmer“ k danému projektu  – prikladáme rozpočet a výkaz výmer k projektu na 

CD (osobitne Materská škola a osobitne kuchyňa MŠ). 
 

Rekonštrukcia  MŠ – rozpočet PD: 981 505,20 eur s DPH. 
Rekonštrukcia kuchyne MŠ – rozpočet PD: 251 896,69 eur s DPH. 
 
3. Aká čiastka bola vysúťažená  v VO 
Rekonštrukcia  MŠ - rozpočet zmluvný po verejnom obstarávaní bol vo výške  634 800,04 eur 
s DPH. Zmluva s dodávateľom DAG SLOVAKIA a. s. je od 30.09.2016 zverejnená, vrátane 
podrobného rozpočtu, na webovej stránke mestskej časti pod číslom 262/2016. K zmluve bol 
uzatvorený jeden dodatok, ktorý je od 24.5.2017, vrátane položkového rozpočtu, zverejnený na 
webovej stránke MČ pod číslom 159/2017. 
Rekonštrukcia kuchyne MŠ - rozpočet zmluvný po verejnom obstarávaní bol vo výške  
204 151,64 € s DPH. Zmluva s dodávateľom HESTON s.r.o. je od 04.07.2017 zverejnená, 
vrátane podrobného rozpočtu, na webovej stránke mestskej časti pod číslom 183/2017. 
4. Aké boli konečné náklady na rekonštrukciu po položkách (FA) a sumárne 

v kapitálových a bežných výdavkoch. 
Kapitálové výdavky: 953 519,52 eur (podľa priloženého inventúrneho súpisu) 
z toho  
Rekonštrukcia MŠ vrátane dodatku č.1:       707 487,16 
Rozvod počítačovej siete:   3 505,48 
Z toho kuchyňa:                                             204 828,08  
Projektová dokumentácia MŠ a kuchyne:        5 358,80 
Autorský dozor projektanta:                             2 340,00 
 
Konečná suma bežných výdavkov, ako už vyššie uvádzame, bude známa až po spracovaní 
účtovnej závierky rozpočtovej organizácie Materská škola ul. Pri Šajbách za rok 2017, v prvej 
polovici februára 2018. 
Rozpočty a „Výkaz – výmer“ k bodu 2 požadovanej informácie sú Vám k dispozícii na CD 
nosiči na prevzatie na sekretariáte prednostky počas pracovnej doby miestneho úradu. 
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že proces rekonštrukcie Materskej školy na ul. Pri Šajbách je 
v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti, predmetom kontroly miestnej kontrolórky, 
ktorá bude zahájená dňa 12.01.2018. 
Odpoveď vypracoval: Ing. Š. Borovský, dňa 10.01.2018 
Rozpočty a „Výkaz – výmer“ k bodu 2 si p. Pajdlhauser prevzal dňa 10.01.2018. 

 
 
 

 


