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1.  

 

 

Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie 

projektu Rozšírenie kapacít základných škôl v mestskej časti Bratislava-Rača, 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73, ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a s platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača a ktorého žiadané 

celkové oprávnené výdavky sú 3 000 000,00 EUR, 

 

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

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 150 000,00 EUR (slovom: stopäťdesiattisíc eur), 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Rača,  
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2. 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.) 

 

Ide o najvyššiu investíciu mestskej časti v jej doterajšej histórii. Na základe informácií 

z Riadiaceho orgánu Integrovaného regionálneho operačného programu nie je reálne získať 

takýto vysoký finančný príspevok z jedného zdroja. V marci 2021 bola Fondu na podporu 

športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

predložená prvá žiadosť na financovanie základnej školy – na časť výdavkov telocvične 

(hodnotenie tohto projektu zatiaľ nebolo ukončené).  

V júni 2021 sa plánuje vyhlásenie výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie 

kapacít základných škôl Bratislavského kraja (kód výzvy:  IROP-PO7-SC74-2021-73).  
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Mestská časť Bratislava-Rača spĺňa podmienky výzvy v súvislosti s oprávnenosťou žiadať 

o poskytnutie príspevku a pripravuje projekt Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej 

časti Bratislava-Rača.   
 

Maximálna výška rozpočtu projektu podľa výzvy: 3 000 000 EUR. 

Rozpočet pripravovaného projektu: 3 000 000 EUR. 

Povinné spolufinancovanie projektov prijímateľmi: 5%.  

 

Plánovaná lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku je júl 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 obsahuje 

požiadavky definované výzvou. 


