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Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva  

dňa  9.3.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Schválenie  predloženia  žiadosti o poskytnutie príspevku z výzvy  

„ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry„ pre 

projekt  „ Revitalizácia športoviska Pionierska“ a schválenie jeho  

spolufinancovania.   
 

 

 
Predkladá:                                          Materiál obsahuje:                                                                       

 

Ing. Ignác Olexík, PhD                                                     1.   Návrh uznesenia  

  prednosta MÚ BA NM                                                        2.   Dôvodová správa  

                                                            
 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovateľ:                                         Stanovisko právnej skupiny: 

 

Ing. Daša Effenbergerová 

vedúca útvaru oddelenia investícii 

a verejného obstarávania   

 

Na rokovanie prizvať: 

 

- spracovateľa                         

 

 

 

marec 2021 
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Návrh uznesenia: 
 

 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 

s c h v a ľ u j e    

 
 

-predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 za účelom realizácie projektu 

„Revitalizácia  športoviska Pionierska“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

 

-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku, 

 

-zabezpečenie spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50%,  čo tvorí finančný 

náklad 224 552,53€ z celkových  nákladov na projekt vo výške  449 105,06 € podľa 

rozpočtu  vypracovaného odborne spôsobilou osobou, v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

 

- uhradenie  administratívneho poplatku vo výške 1000,00€   

 

      -zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu  Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto                  

                     

 

a) bez pripomienok 

 

b) s pripomienkami 
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D ô v o d o v á     s p r á v a  

 

Fond na podporu športu vydal 1. výzvu pod číslo 2020/001  na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie  príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry.  

Ide o výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory 

športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za 

účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú 

reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov 

a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.  

Predmetom projektu je: 

Súčasný stav: 

Projekt rieši revitalizáciu jestvujúceho športoviska na Pionierskej ulici, ktorý je situovaný 

medzi základnou školou Sibírska   a halami Centra voľného času v správe hl. mesta SR 

Bratislava a Squash  halou súkromného vlastníka. V blízkosti sa nachádzajú aj dve materské 

škôlky. Športovisko je už po svojej životnosti , je fyzicky zničené a jeho opravy by boli 

neefektívne, nehospodárne  a  nepriniesli  by želaný efekt.   

  

Návrh riešenia 

Navrhovaná revitalizácia športoviska na Pionierskej  je navrhovaná ako mestský vnútro 

blokový priestor v duchu mestského športoviska a s ohľadom na túto myšlienku sú vyberané aj 

jednotlivé povrchové úpravy športových plôch, verejný mobiliár, sadové úpravy i celkový 

koncept tohto priestoru. 

Koncept športoviska bol tvorený v spolupráci s občanmi a pracovnou skupinou vytvorenou 

miestnym zastupiteľstvom.  

V rámci  rekonštruovaného areálu budú obnovené tri ihriská – Ihrisko A pre volejbal 

a basketbal , Ihrisko B – pre futbal, basketbal  a Ihrisko C – je multifunkčné.   Vybuduje sa aj 

bežecký a korčuliarsky  okruh. Povrch športovísk bude z EPDM. Každé športovisko bude 

oplotené.V rámci areálu je navrhnutý aj trenažér na cvičenie pre seniorov a workout. Do areálu 

sa bude vstupovať dvomi vstupmi a to z ulíc Legerského a Šuňavcová.  
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Celkové   výdavky projektu 100% :                                                           449 105,06€                

Nenávratné finančné prostriedky max.  50%                                             224 552,53€ 

 

Pre  uskutočnenie projektu a jeho financovania  sa použijú zdroje  z príspevku Fondu na 

podporu športu,  taktiež počítame s predložením žiadosti o dotáciu na hl. mesto SR Bratislava 

cez Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave a vlastné zdroje  mestskej 

časti.  Predpokladáme nasledovné zdroje financovania : 200 000,00€( fond) + 90 000,00€ hl. 

mesto + 159 105,06€ vlastné zdroje. Financovanie z fondu je refundáciou a najskôr je potrebné 

vyfinancovať vlastné zdroje , resp. iné zdroje  a až následne fond preplatí finančné prostriedky 

po predložení dokladov preukazujúcich ich riadne vynaloženie a posledných 10% z dotácie 

fond uvoľní až po predložení kolaudačného rozhodnutia , resp. povolenia na využívanie 

športoviska.   

Tento projekt je v súlade s programom rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a 

územným plánom Hl. mesta SR Bratislava.  

  

  

 

Komplexný návrh  a legenda  povrchov:  
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