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Materiál na rokovanie 
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Doplnenie vlastných zdrojov do projektu : 

Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 oddelenia dopravy, európskych fondov  

a verejného obstarávania   

 

Na rokovanie prizvať: 

 

- spracovateľa                         
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Návrh uznesenia: 
 

 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 

s c h v a ľ u j e    

 
 

-predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ 

s MŠ Odborárska“ realizovaného v rámci 62.výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine  Kód výzvy : 

OPKZP-PO2-SC211-2020-62, 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 pomoci, 

 

-zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP, t.j. 20 746,95 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

      -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  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia vydal 62. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej 

krajine   Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 

Ide o adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami v rámci Prioritnej osi č.2., Investičnej priority 2.1 Podpora investícii na 

prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov so špecifickým cieľom 

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

Dňa  8.12.2020 uznesením č. 19/07 zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto schválilo predloženie projektu „Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ a 

MŠ Odborárska“, kde bolo schválené aj   zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov 

na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 19 544,47 €, z výšky celkových 

oprávnených výdavkov. Pri podávaní projektu došlo k úprave položiek   a tiež k doplneniu  

rozpočtu projektu o ďalšie  oprávnené položky  potrené na realizáciu  a to:  

stavebný dozor  v cene 2419,20 € , čo tvorí 168 osobohodín, zásoby – vybavenie parkovej 

údržby v cene 11  640,37 € ( kosačky, náradie) a náhrady miezd  projektového tímu  vo výške 

41 124,80€ vrátane odvodov.   Porovnanie celkových   nákladov na projekt :   

                                                                                                   Pôvodné                Nové  

Celkové oprávnené  výdavky projektu 100% :                       390 889,44  €        414 938,92 €       

Nenávratné finančné prostriedky 95%  (85% KF a 10%ŠR)  371 344,97  €        394 191,97 € 

Spolufinancovanie min  5%   (VZ)                                           19 544,47  €           20 746,95 €     

ROZDIEL – NAVÝŠENIE :                                                                  + 1 202,48 € 

 

Z uvedeného dôvodu a na základe výzvy riadiaceho orgánu je potrebné prijať nové uznesenie, 

pre splnenie podmienok zadefinovaných v riadiacej dokumentácii pre schválenie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok .  

Pre  uskutočnenie projektu a jeho financovania  sa použijú zdroje mestskej časti.   

Tento projekt je v súlade s programom rozvoja a územným plánom mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto. Zároveň je v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a je koncipovaný v zmysle Akčného plánu adaptácie na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

na roky 2017-2020.   

  


