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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

A/                                                      schvaľuje  

 

1. predloženie Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „ Zvýšenie 

kapacít infraštruktúry MŠ Šíravská 8“ v rámci výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2022-94 

zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji  

2. zabezpečenie realizácie projektu „ Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Šíravská 8“  v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „ Zvýšenie 

kapacít infraštruktúry MŠ Šíravská 8“  z rozpočtových zdrojov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

vo výške maximálne 66 697,00€ (5%  z celkových oprávnených výdavkov vo výške  1 333 940,07 

EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

 
 

 

B/                                                      žiada  

 

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

Zabezpečiť maximálne 5%    celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa  / vo výške 

66 697,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1 333 940,07 EUR./ v rozpočte na rok 

2022  a  2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  

 
Mestská časť má záujem realizovať projekt ,, Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Šíravská 8 “ 

v rámci výzvy s kódom IROP- PO2-SC221-2022-94  zameranej na  zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl v Bratislavskom kraji.  

 

Cieľom projektu je navýšenie kapacít infraštruktúry jestvujúcej MŠ na Šíravskej ulici , ktorá má 

momentálne 3 triedy. 

Realizáciou projektu chceme zabezpečiť navýšenie kapacity v materskej škole o cca 40 miest a to 

konkrétne prístavbou dvoch plnohodnotných tried s potrebným zázemím k už jestvujúcej MŠ. Pri 

prístavbe sa bude klásť dôraz na úpravu kuchynskej a jedálenskej časti existujúcej budovy MŠ, 

rovnako na zachovanie normovanej plochy zelene a ihriska v areáli MŠ s ohľadom na navýšenú 

kapacitu. Aktuálne MŠ navštevuje 62 detí, prístavbou sa počet zvýši o 40 detí čo v konečnom 

dôsledku predstavuje počet 102 detí navštevujúcich dané predprimárne zariadenie. Taktiež pri 

realizácii projektu musia byť splnené platné hygienické normy a požiadavky. Projekt sa bude 

realizovať počas prevádzky MŠ. 

 

 

Cieľom predloženého návrhu uznesenia je schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu ,,Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Šíravská 8“ vo výške 

5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške cca 

66 697,00 ,- EUR. 

 


