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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál  na  rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

dňa 22.03.2022 

 

 
Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 491/08/02/22/P 

__________________________________________________________________________  

 

 

 

Predkladateľ: Materiál obsahuje: 

Mgr. Michal Drotován, v. r.  1. Návrh uznesenia MR MZ 

starosta  MČ Bratislava-Rača 

 2. Dôvodová správa 
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1.       

Návrh uznesenia 

 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

odporúča 

MZ MČ Bratislava-Rača 

zrušiť uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 491/08/02/22/P zo 
dňa 08.02.2022. 
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2. Dôvodová správa 
 

Uznesenie MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 491/08/02/22/P bolo prijaté na miestnom 

zastupiteľstve dňa 8. 2. 2022 k pripravovanému projektu Vytvorenie parku Strelkova v rámci 

podpory zelenej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača. Keďže v čase konania 

miestneho zastupiteľstva prebiehala komunikácia s vyhlasovateľom výzvy (MIRRI SR) 

o oprávnenosti búracích prác ako súčasti projektu, boli prijaté 2 alternatívne uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1 (č. UZN 490/08/02/22/P) 

Toto uznesenie malo byť priložené ako súčasť projektu v prípade, ak by v rámci 

prebiehajúcej komunikácie boli búracie práce uznané za oprávnené výdavky. Rozpočet projektu 

mal v tom prípade obsahovať búracie a stavebné práce, ako aj výdavky za prípravu búracej 

a stavebnej projektovej dokumentácie: 

rozpočet pripravovaného projektu: 449 039,75 EUR  

povinné spolufinancovanie projektov prijímateľmi: 5%, t. j. 22 451,99 EUR. 

 

Uznesenie č. 2 (č. UZN 491/08/02/22/P) 

Toto uznesenie malo byť priložené ako súčasť projektu v prípade, ak by v rámci 

prebiehajúcej komunikácie neboli búracie práce uznané za oprávnené výdavky. Rozpočet 

projektu mal v tom prípade obsahovať iba výdavky na stavebné práce a na prípravu stavebnej 

projektovej dokumentácie: 

rozpočet pripravovaného projektu: 294 554,39 EUR  

povinné spolufinancovanie projektov prijímateľmi: 5%, t. j. 14 727,72 EUR. 

 

Dňa 18. 2. 2022 zaslalo MIRRI SR nasledovné vyjadrenie: 

„Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v súvislosti 

s možnosťou zaradenia búracích prác do inej z položiek EKRK (konkrétne položky 717) 

kontaktoval Ministerstvo financií SR. V zmysle stanoviska MF SR sa výdavky na likvidáciu 

stavby v súvislosti s výstavbou v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, klasifikujú na 

položke 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, podpoložke 717001 Realizácia 

nových stavieb. Vzhľadom k vyššie uvedenému možno búracie práce považovať za oprávnený 

výdavok v rámci výzvy.“ 

 

Na základe tohto vyjadrenia predložila MČ Bratislava-Rača dňa 24.2.2022 projekt 

s rozpočtom vo výške 449 039,75 EUR a ako povinná príloha projektu sa použilo uznesenie 

č. 1 (č. UZN 490/08/02/22/P). 

Uznesenie č. 2 (č. UZN 491/08/02/22/P) nebude využité a je potrebné ho zrušiť. 


