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1.  

Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku (ŽoPP) za účelom realizácie projektu „Rozvoj 

športovej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača“ v rámci výzvy 2020/001, ktorého 

ciele sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 428.751,16 EUR (slovom: štyristodvadsaťosemtisícsedemstopäťdesiatjeden eur a 

šestnásť centov), 
 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Rača. 
 

 

 

 
2.  

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť 

 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku (ŽoPP) za účelom realizácie projektu „Rozvoj 

športovej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača“ v rámci výzvy 2020/001, ktorého 

ciele sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 428.751,16 EUR (slovom: štyristodvadsaťosemtisícsedemstopäťdesiatjeden eur a 

šestnásť centov), 
 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Rača. 
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3. Dôvodová správa 

 

V mestskej časti Bratislava-Rača možno už niekoľko rokov sledovať významný nárast počtu 

školopovinných detí a nedostatok kapacít základných škôl. Dôvodom je nástup tzv. „silných 

ročníkov“, ale aj veľký záujem o bývanie v tejto MČ (výstavba, prisťahovanie). Na základe 

tohto trendu sa ukázalo ako nevyhnutné zabezpečiť nové priestory základnej školy. Za 

najvhodnejšie riešenie z hľadiska vlastníckych vzťahov a priestorového potenciálu možno 

považovať rekonštrukciu opustenej budovy bývalej ZŠ Plickova 9. Ide o nevyužívaný areál 

základnej školy s existujúcimi budovami – objektom základnej školy a objektom telocvične, 

ktoré sú navzájom prepojené chodbou. Budovy sú obklopené zelenými plochami so vzrastlou 

zeleňou, vonkajšími športoviskami, spevnenými plochami a chodníkmi. Budovy boli 

kolaudované v roku 1972 a plnili funkciu občianskej vybavenosti pre sídlisko Barónka. 

 

Predmetom plánovanej rekonštrukcie je na základe vykonaných prieskumov a obhliadok 

navrhnúť stavebné a dispozičné úpravy tak, aby objekty školy a telocvične mohli byť opäť 

využívané pre potreby základnej školy.  

 

Prehľad najdôležitejších plánovaných prác:  

• Kompletná výmena všetkých exteriérových okenných a dverných otvorov  

• Zateplenie fasády školy a telocvične  

• Komplexná oprava a zateplenie strechy školy, čiastočná oprava strechy telocvične  

• Úpravy povrchov podláh, stien a stropov v interiéri školy a interiéri telocvične  

• Doplnenie troch exteriérových únikových schodísk  

• Úprava existujúcich exteriérových plôch  

 

Navrhovanou rekonštrukciou vznikne 25 kmeňových tried pre 600 žiakov, 9 odborných učební, 

3 zborovne pre učiteľov, kancelárie pre vedenie školy a 2 telocvične so sociálnym zázemím. 

Návrh počíta s vytvorením vlastnej kuchyne a jedálne. Na 1. nadzemnom podlaží v južnom 

krídle sa znovu vytvorí byt pre školníka. V objekte telocvične sa vložením stropu do pôvodnej 

plynovej kotolne vytvoria dve miestnosti – v polozapustenom suteréne bude zriadená nová 

odovzdávacia stanica tepla, nad ktorou vznikne nová odborná učebňa. 

 

V roku 2020 bola zrealizovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie ZŠ, stavebné konanie 

s následným vydaním právoplatného stavebného povolenia a vyhlásené verejné obstarávanie 

na dodávateľa stavebných prác.  

 

Celkové výdavky na rekonštrukciu ZŠ: 7 257 547,32 eur s DPH 

(Cena vychádza z rozpočtu ako súčasti stavebnej projektovej dokumentácie, bola stanovená 

autorizovanou osobou a čiastočne sa zmení ako výsledok prebiehajúceho verejného 

obstarávania.) 

 

Keďže ide o najvyššiu investíciu mestskej časti v jej doterajšej histórii, bolo potrebné 

analyzovať možnosti financovania z eurofondov a iných dostupných zdrojov dotácií. Na 

základe informácií z Riadiaceho orgánu Integrovaného regionálneho operačného programu nie 

je reálne získať takýto vysoký finančný príspevok z jedného zdroja. Dôvodom je najmä to, že 

aktuálne končí programovacie obdobie 2014 – 2020 a financie v relevantných eurofondoch sú 

už vyčerpané alebo zazmluvnené. Dokumenty na nové programovacie obdobie sa iba 

pripravujú, takže čerpať z nich bude reálne možné až o pár rokov. Z uvedeného vyplýva, že 

vzhľadom na pomerne akútnu potrebu čo najskoršieho otvorenia ZŠ, bude musieť MČ 

financovať rekonštrukciu z úveru a prípadnú refundáciu a finančné príspevky skladať 
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z viacerých výziev a viacerých zdrojov. 

 

Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je právnickou osobu zriadenou zákonom č. 310/2019 

Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečovanie podpory a rozvoja športu poskytovaním 

finančných prostriedkov formou príspevku na projekty podpory športu.  

Dňa 31. 12. 2020 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. V súlade s jeho 

poslaním stanoveným zákonom ide o finančné príspevky na projekty podpory športu 

spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom 

utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu 

Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej 

verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.  

 

Celková alokácia Fondu na podporu športu na výzvu č. 2020/001:  15 mil. EUR 

Minimálna výška príspevku na projekt: 50.000,- EUR.  

Maximálna výška príspevku na projekt: 1.500.000,- EUR.  

 

Cieľom tejto výzvy je podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového 

športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom 

rozvoja športovej infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej infraštruktúry a zlepšením 

technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.  

 

Mestská časť Bratislava-Rača spĺňa podmienky výzvy uvedené v kapitole 9. v súvislosti 

s oprávnenosťou žiadať o poskytnutie príspevku a pripravuje projekt Rozvoj športovej 

infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača. Keďže je tento fond úzko zameraný na 

poskytovanie príspevkov do športovania a športovej infraštruktúry, uvedený projekt musí 

obsahovať iba aktivity a výdavky súvisiace so športom v rámci ZŠ Plickova 9, t. j. telocvičňou.  

 

Povinné spolufinancovanie projektov prijímateľmi: 50%. 

Celkové plánované výdavky na rekonštrukciu telocvične: 836 141,10 eur s DPH 

Z toho   plánovaný príspevok z Fondu: 428 751,16 EUR (50%) 

povinné spolufinancovanie zo zdrojov MČ: 428 751,16 EUR (50%) 

 

Spôsob stanovenia celkového rozpočtu projektu: 

Celkové plánované výdavky na rekonštrukciu telocvične (stavebný objekt Telocvičňa SO2) 

predstavujú z celkového rozpočtu rekonštrukcie základnej školy cca 11,5%. Aby sa získal čo 

najvyšší možný príspevok z Fondu, okrem stavebných prác  boli do rozpočtu zahrnuté všetky 

náklady, ktoré sa týkali ZŠ a neboli špecificky viazané na iný stavebný objekt ako telocvičňa 

(oprávnené sú len výdavky za roky 2020 – 2023): 

 

 Rozpočet za 

celú ZŠ 

% podiel 

telocvične 

SO2 

Telocvičňa 
Poznámka 

projektová 

dokumentácia 
      8 400,00  

cena PD stanovená 

pre SO2 

projektantom 

verejné obstarávanie    5 934,00         0,115          682,41   

elektroprípojka    6 291,00         0,115         723,47   

stavba     836 141,10  
cena z rozpočtu 

stavby, pred 
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výsledkom VO 

autorský dozor   69 600,00         0,115       8 004,00  
odhad na zákl. 

cenovej ponuky 

geodet. zameranie    4 990,00         0,115          573,85   

inžinierska činnosť    4 975,80         0,115          572,22   

úprava PD    2 700,00         0,115          310,50   

revízia a úprava PD       900,00         0,115          103,50   

PD elektro    5 520,00         0,115          634,80   

dokumentácia staveb. 

zámeru 
   5 040,00         0,115          579,60   

vizualizácie    1 352,00         0,115          155,48   

projekčné práce    2 400,00         0,115          276,00   

vizualizácie        670,00         0,115            77,05   

stavebné posúdenie    2 340,00         0,115          269,10   

posúdenie PD       432,00         0,115            49,68   

stavebnotechnický 

prieskum 
   1 805,00         0,115          207,58   

CELKOM       857 502,33   

 

  

Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku je 01.03.2021. Povinnou súčasťou 

žiadostí je aj veľké množstvo príloh, z ktorých jedna je súhlas miestneho zastupiteľstva s 

predložením žiadosti o poskytnutie príspevku a so spolufinancovaním projektu z 

vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu predkladáme návrh uznesenia, ktorý spĺňa tieto požiadavky 

definované vo výzve. 


