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1.  

Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) za účelom 

realizácie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Nemeckom kultúrnom dome" 

v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, 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 celkové výdavky sú 200.000 eur, 

 

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

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné 5% spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 10.526 eur (slovom: desaťtisícpäťstodvadsaťšesť euro), 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti.  

 

 

 

 
2.  

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Zasadnutie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača zvolané na 26.10.2021 

nebolo uznášaniaschopné. 
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3. Dôvodová správa 

 

Nemecký kultúrny dom (NKD) je najväčšou a najreprezentatívnejšou budovou 

využívanou na kultúrne a spoločenské účely v rámci mestskej časti Bratislava-Rača.  

Bol postavený v roku 1943 a v rokoch 2009/2010 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. 

Zrekonštruovaná bola celá fasáda a v rámci interiéru bola vynovená veľká spoločenská sála 

a zázemie na prízemí, kancelárske priestory na prvom a druhom poschodí v jednom krídle. 

Budova je situovaná v tesnej blízkosti novovznikajúceho sídliska - súboru bytových domov. 

Priestory NKD boli intenzívne využívané predovšetkým pred príchodom pandémie COVID 19, 

teraz je využitie obmedzené v rámci aktuálnych pandemických opatrení. 

 

Aby sme znížili riziko šírenia COVID 19 v rámci podujatí konaných v priestoroch NKD 

a celkovo zvýšili úroveň hygienických štandardov budovy, plánujeme dobudovať systém 

výmeny a čistenia vzduchu pomocou vzduchotechniky v rámci veľkej sály a umiestniť systémy 

chladenia-klimatizácie do ostatných miestností. Doteraz prebiehala v budove výmena vzduchu 

vetraním cez otvorené okná event. otvorením únikových východov v sále, ktoré vedú priamo 

von. S ohľadom na výstavbu v tesnej blízkosti tento spôsob vetrania už nebude v budúcnosti 

vhodný. Mimo to sa priestory na horných poschodiach v letných mesiacoch prehrievajú.  

Ďalej máme zámer rozšíriť vybavenie veľkej sály NKD novou modernou javiskovou 

technikou, ktorá zabezpečí širšie možnosti jej kultúrno-spoločenského využitia do budúcnosti. 

Mimo týchto úprav potrebujeme zabezpečiť bezbariérový prístup do horných podlaží 

budovy, čo zabezpečíme pomocou schodolezu. A v neposlednom rade bude v rámci projektu 

do budovy doplnené vybavenie na dezinfekciu. 

 

Prehľad plánovaných úprav:  

1. Vzduchotechnika v sále, klimatizácie v kanceláriách  

2. Javisková technika v sále členená na 3 časti:  - scénická mechanika 

- scénické osvetlenie 

- videoprojekcia 

 

Pre uvedené úpravy sú vypracované projektové dokumentácie vrátane certifikovaných 

realizačných rozpočtov. 

 

Aktuálne vydalo Ministerstvo kultúry SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 

v súvislosti s pandémiou COVID-19 (kód výzvy:  IROP-PO7-SC77-2021-75). Mestská časť 

Bratislava-Rača spĺňa podmienky výzvy v súvislosti s oprávnenosťou žiadať o poskytnutie 

príspevku a pripravuje ŽoNFP na projekt „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v 

Nemeckom kultúrnom dome“.   

 

Maximálna výška príspevku: 200 000 EUR 

Povinné spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa: 5%  

Lehota na predkladanie žiadostí: 25.november 2021  

 

Jednou z povinných príloh ŽoNFP 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. 

 


