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Mestská časť Bratislava–Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava 
 

 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 19.02.2019 

 

 

 

                                                                                                           

 

  Bod č. 19 
 

 

 

 

Informácia o stave projektov financovaných z Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov k januáru 2019 

 

 

 

 

Predkladá:    PhDr. Stanislav Bruna, v. r. 

  poslanec MZ 

predseda komisie pre koordináciu eurofondov 

 

 

Vypracoval:  PhDr. Stanislav Bruna, v. r. 

  poslanec MZ 

predseda komisie pre koordináciu eurofondov 
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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

A/ berie na vedomie 
 

informáciu o stave projektov financovaných z EŠIF k januáru 2019 

 

 

B/ schvaľuje 

 

zoznam projektov a zapojenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do prípravy ich žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok  v zmysle príslušných vyhlásených výziev: 

a) Modernizácia denného stacionára Vrakuňa 

b) Malodunajská cyklotrasa – úsek kruhový objazd – Ihličnatá ulica 

c) Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

 

C/ ukladá 

 

Ing. Lýdie Adamovičovej, prednostke miestneho úradu: 

d) zabezpečiť vypracovanie nevyhnutnej realizačnej projektovej dokumentácie, 

e) zahájiť proces získania potrebných stavebných povolení, 

f) zabezpečiť vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

g) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie príslušnej projektovej dokumentácie 

na vodozádržné opatrenia vo výške maximálne 7.000 EUR z rozpočtu na rok 2019, 

h) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie stavebného dozoru na stavebné 

práce v základných školách vo výške maximálne 8.000 EUR z rozpočtu na rok 2019, 

i) koordinovať tieto aktivity tak, aby k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na plánované projekty bolo v roku 2019 na základe harmonogramov 

príslušných výziev. 
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Dôvodová správa 

 

Cieľom predmetného materiálu je aktualizovať a predstaviť stav realizovaných projektov MČ 

Bratislava-Vrakuňa financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 

(EŠIF), ako aj zoznam plánovaných projektov, na ktorých sa už začalo pracovať a v roku 

2019 sa očakáva ich predloženie na príslušné riadiace orgány. 

Úlohou miestneho úradu je vykonať všetky nevyhnutné úkony k získaniu potrebných 

dokumentov, povolení a povinných príloh vyplývajúcich z podmienok vyhlásených výziev. 

Pred samotným predložením Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) bude konkrétny 

projekt predložený na schválenie miestnemu zastupiteľstvu spolu rozpočtom projektu, výškou 

NFP a sumou, ktorá bude financovaná z rozpočtu mestskej časti.    



4 

 

Stav projektov financovaných z EŠIF 

január 2019 

 

 

1. Schválené projekty 

 

Projekt 1.1 DANUBE BIKE&BOAT 

Rozpočet: 306 629,38 EUR (Interreg SK-HU) 

Harmonogram: 11/2017 – 10/2019 

 

Aktivita 1 Malodunajská cyklotrasa Úsek od ukončenia Ihličnajtej ul. - most cez Malý Dunaj 

a úsek most cez Malý Dunaj – Letisko 

- zhotoviteľ Swietelsky – Slovakia spol. s r.o., obstaraná suma 130 238,95 EUR s DPH 

- predpokladaný termín realizácie 03-05/2019 

- potreba vydania výrubového povolenia zo strany SVP š.p. 

 

Aktivita 2 Oddychová zóna a mólo pri cyklotrase 

- zhotoviteľ BALA, a.s., obstaraná suma 99 588,83 EUR s DPH 

- predpokladaný termín realizácie 11/2018- 02/2019 

- stavba je v realizácii 

 

Publicita 

- tlačová konferencia dňa 8.9.2018 

- osadené 3 informačné tabule 

- informácia o projekte na webe MČ, článok vo Vrakunských novinách 

- ďalšia publicita, merkantily a tlačoviny budú zabezpečené po ukončení stavebných 

prác  

 

Projektové riadenie 

- projektový manažér PhDr. Stanislav Bruna 

- finančný manažér Ing. Simona Baník Klongová 

- manažér VO Ing. Lucia Jánošíková 

- 12/2018 predložená žiadosť o platbu 

   

Stavebný dozor 

- dodávateľ Loft, s.r.o., obstaraná suma 10.020,00 EUR s DPH 

- počas doby realizácie stavebných prác až po kolaudáciu vybudovanej infraštruktúry 

(12/2018 – 07/2019) 
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Projekt: 1.2 
Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava –

Vrakuňa 

Rozpočet: 189 109,61 EUR (IROP) 

Projekt: 1.3 
Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava - 

Vrakuňa 

Rozpočet: 190 173,07 EUR (IROP) 

Projekt: 1.4 
Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava - 

Vrakuňa 

Rozpočet: 188 808,31 EUR (IROP) 

Harmonogram: 07-09/2019 dodávka tovaru a stavebných prác 

 

- 12/2018 doručené rozhodnutie o schválení ŽoNFP a výzva na podpis Zmluvy o NFP, 

- 01/2019 plánovaný podpis Zmluvy o NFP na tri projekty, 

- 01/2019 finalizácia súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania, 

- 02/2019 vyhlásenie VO (IKT, učebné pomôcky + nábytok, knihy, stavebné práce), 

- 07-09/2019 dodávka tovaru a stavebných prác, 

- potreba zabezpečiť stavebný dozor na stavebné práce v lete 2019, v rozpočte na rok 

2019 nie je na to vyčlenená suma (cca 5-8.000  EUR). 

 

 

2. Plánované projekty 

 

Projekt: 2.1 Modernizácia denného stacionára Vrakuňa 

Rozpočet: 96 072,00 EUR (IROP) 

Harmonogram: 
 

Popis projektu 

Cieľom projektu je modernizácia a zvýšenie kvality poskytovaných 

sociálnych služieb v dennom stacionári na Čiernovodskej ul. V rámci 

projektu sa vybuduje nový výťah na 2.NP, inštaluje sa klimatizácia 

a pre klientov sa doplnia polohovateľné kreslá.  

 

- 19.06.2018 preloženie projektového zámeru, 

- 27.08.2018 doručenie pozitívnej hodnotiacej správy, 

- 02-03/2019 obstaranie realizačnej projektovej dokumentácie, v rozpočte na rok 2019 

je na to vyčlenená suma 5.400  EUR, 

- 04-05/2019 získanie stavebného povolenia 

- 04-07/2019 vypracovanie a predloženie Žiadosti o NFP 

- 01-03/2020 výber zhotoviteľa 

- 04-07/2020 stavebné práce 
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Projekt: 2.2 Malodunajská cyklotrasa – úsek kruhový objazd – Ihličnatá ulica 

Rozpočet: 280.000 EUR (IROP) 

Harmonogram: 
 

Popis projektu 

Cieľom projektu je vybudovanie nového cyklochodníka v úseku od 

kruhového objazdu po Ihličnatú ulicu. Týmto opatrením dôjde 

k plynulému prepojeniu Malodunajskej cyklotrasy v celom jej úseku 

v katastri Vrakune. V rámci projektu sa cyklotrasa napojí na dočasnú 

železničnú stanicu z oboch strán a na parkovisku pri stanici sa osadí 

uzamykateľný prístrešok na bicykle. Cieľom je prepojiť obytné časti 

mestskej časti cyklochodníkom s napojením železničnú dopravu a tak 

vytvoriť dopravnú alternatívu voči osobnej motorovej doprave. 

 

- 02-03/2019 obstaranie realizačnej projektovej dokumentácie, v rozpočte na rok 2019 

je na to vyčlenená suma 7.000  EUR, 

- 02-04/2019 získanie stavebného povolenia, 

- 04-05/2019 vypracovanie a predloženie Žiadosti o NFP 

- 10-11/2019 výber zhotoviteľa 

- 03-06/2020 stavebné práce 

 

Projekt: 2.3 
Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe 

Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Rozpočet: 600.000 EUR (OP KŽP) 

Harmonogram: 
 

Popis projektu 

Cieľom projektu je ekologicky zachytávať dažďovú vodu v mieste jej 

dopadu a zamedziť jej odtoku do kanalizácie. Základné a materské 

školy ročne platia za odtok zrážkovej vody BVS 10.000 EUR.  

Navrhovanými opatreniami ako zelené strechy, vsakovacie jamy alebo 

vsakovacie rigole, jazierka a zelené záhrady, dôjde udržaniu vody pri 

týchto objektoch, zlepší sa mikroklíma okolia budov, zlepší sa kvalita 

stromov a zelene, a tiež sa zníži množstvo dažďovej vody v kanáloch 

a tým občasné zatopenie ulíc.   

Pre každý objekt základných a materských škôl, knižnice, miestneho 

úradu prípadne zdravotného strediska sa navrhne adekvátne technické 

riešenie podľa potreby. 

 

- 02-03/2019 identifikácia návrhu opatrení na zadržiavanie vody pre určené objekty  

- 04-05/2019 obstaranie realizačnej projektovej dokumentácie, v rozpočte na rok 2019 

nie je na to vyčlenená suma (cca 5.000  EUR), 

- 07-08/2019 získanie potrebných stavebných povolení 

- 07-09/2019 realizácia VO na výber zhotoviteľa 

- 10/2019 predloženie žiadosti o NFP 

- 03/2020 vyhodnotenie žiadosti o NFP 

- 06/2020 – 09/2020 stavebné práce 
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Uznesenia/stanoviská komisií 

 

Bod 10 

Rôzne 

Uznesenie  č. 18/2019 zo dňa 28.01.2019 

 

A/  

Návrh na prípravu projektu sociálnej výdajne 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

A/          schváliť 

zámer projektu sociálnej výdajne a návrh na jeho prípravu, 

B/        žiada 

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku 

1. Vybrať vhodné priestory vo vlastníctve mestskej časti na zriadene sociálnej výdajne. 

T: 16.4.2019 

2. Pripraviť projekt prevádzky sociálnej výdajne vrátane odhadovaných nákladov.  

T. 25.6.2019 

3. Pripraviť pravidlá využívania sociálnej výdajne pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa. 

T. 24.9.2019 

Hlasovanie: ZA:   6      / PROTI:   0    /  ZDRŽAL SA:   0 

 

 

 

Bod 15 

Uznesenie č. 14/2019 zo dňa 4.2.2019 

Informácia o stave projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov k januáru 2019 

 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

A/                                                    zobrať na vedomie 

informáciu o stave projektov financovaných z EŠIF k januáru 2019 

 

B/                                                              schváliť 

zoznam projektov a zapojenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do prípravy ich žiadostí 
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o nenávratný finančný príspevok  v zmysle príslušných vyhlásených výziev: 

a) Modernizácia denného stacionára Vrakuňa 

b) Malodunajská cyklotrasa – úsek kruhový objazd – Ihličnatá ulica 

c) Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

C/                                                                     uložiť 

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke miestneho úradu: 

a) zabezpečiť vypracovanie nevyhnutnej realizačnej projektovej dokumentácie, 

b) zahájiť proces získania potrebných stavebných povolení, 

 

c) zabezpečiť vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

d) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie príslušnej projektovej dokumentácie na 

vodozádržné opatrenia vo výške maximálne 7.000 EUR z rozpočtu na rok 2019, 

e) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie stavebného dozoru na stavebné práce  

v základných školách vo výške maximálne 8.000 EUR z rozpočtu na rok 2019, 

f) koordinovať tieto aktivity tak, aby k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na plánované projekty bolo v roku 2019 na základe harmonogramov 

príslušných výziev. 

 s pripomienkou: okrem schválenia projektu Vodozádržné opatrenia pre objekty  

vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a uloženia úloh s ním 

spojených 

 

 

Počet prítomných: 5 

Hlasovanie:                                                  

ZA:  5                PROTI: 0              ZDRŽAL SA: 0 

 

 


