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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
s c h v a ľ u j e    
 
a) 

1. Zapojenie Strediska kultúry Vajnorská Bratislava-Nové Mesto do výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je 

zameraná na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s 

pandémiou COVID-19 (Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75); 
 

2. Predloženie  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie úrovne technického 

vybavenia Strediska kultúry Vajnorská, Bratislava-Nové Mesto“ v rámci výzvy IROP-
PO7-SC77-2021-75; 
 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Zlepšenie 

úrovne technického vybavenia Strediska kultúry Vajnorská, Bratislava-Nové Mesto“ vo 

výške 10 526 €, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 
 

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu 
žiadateľa (Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto), resp. zriaďovateľa (Mestská časť 

Bratislava–Nové Mesto). 
 

b) 
1. Zapojenie Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto ako žiadateľa do výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je 

zameraná na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s 

pandémiou COVID-19 (Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75); 
 

2. Predloženie  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie úrovne technického 

vybavenia Domu kultúry Kramáre, Bratislava-Nové Mesto“ v rámci výzvy              IROP-
PO7-SC77-2021-75; 
 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Zlepšenie 

úrovne technického vybavenia Domu kultúry Kramáre, Bratislava-Nové Mesto“ vo 

výške 3 500.00 €, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 
 

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu 
žiadateľa (Mestská časť Bratislava–Nové Mesto). 

 
c) 

1.     Zapojenie Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto ako žiadateľa do výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je 
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zameraná na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s 

pandémiou COVID-19 (Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75); 
 

2. Predloženie  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie úrovne technického 

vybavenia Knižnice Bratislava–Nové Mesto, Pionierska 12“ v rámci výzvy              
IROP-PO7-SC77-2021-75; 
 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Zlepšenie 

úrovne technického vybavenia Knižnice Bratislava–Nové Mesto, Pionierska 12“ vo 

výške 5 200.00 €, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 
 

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu 
žiadateľa (Mestská časť Bratislava–Nové Mesto). 

               
 

a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami 
 
 
 



 4 

D ô v o d o v á     s p r á v a  
a) 

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlásilo 

(ďalej len „SO”) dňa 10.08.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, ktorá je zameraná na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 (Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75). 
Jedná sa o uzavretú výzvu s dátum uzavretia 25.11.2021. Maximálna výška príspevku na jeden 
projekt/žiadosť je 200 000 €, povinná spoluúčasť žiadateľa je vo výške 5% z celkovej sumy 
oprávnených výdavkov. 
 
V súvislosti s výzvou pripravilo Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto                  (IČO: 

00245771) ako rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade projektu 

s názvom „Zlepšenie úrovne technického vybavenia Strediska kultúry Vajnorská, Bratislava - 
Nové Mesto“. 
 
Zámerom projektu je prostredníctvom žiadaného finančného príspevku zlepšiť úroveň 

hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie a zabezpečiť materiálno-technické vybavenie 
slúžiace na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v Stredisku kultúry Bratislava – Nové 
Mesto, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie. Konkrétne 

sa o investície do Javiskovej techniky (scénické ozvučenie a osvetlenie veľkej sály) a 

Klimatizácie a čistenia vzduchu (galéria, vstupné priestory, veľká sála) a to v nasledovnom 
rozsahu: 
 

Objekt / Celok Aktivita 
projektu 

Cena 
bez DPH 

Cena 
s DPH 

PS 01 Javisková technika – scénické 

ozvučenie – veľká sála 
Hlavná 

aktivita č. 1 
59 723,00 € 71 667,60 € 

PS 02 Javisková technika – scénické 

osvetlenie – veľká sála 
Hlavná 

aktivita č. 1 
74 437,00 € 89 324,40 € 

PS 03 Klimatizácia a čistenie vzduchu – 
galéria, vstupné priestory, veľká sála 

Hlavná 

aktivita č. 2 
32 289,88 € 38 747,86 € 

Spolu 
 

 166 449,88 € 199 739,86 € 

 
Aktivity a výdavky projektu boli spracované v súlade so špecifickým cieľom 7.7 IROP, ktorým 

je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a 

kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19. Tento očakávaný cieľ sa dosiahne 

prostredníctvom: 
• zabezpečenia zvýšenia kvality služieb, resp. zavedením nových služieb ako sú napr. on-line 
predstavení, interakcie s návštevníkmi a pod. s cieľom udržania lojality návštevníkov do 

budúcnosti a zároveň 
• zabezpečením modernizácie, inovatívnosti a  zvýšenia hygienických štandardov kultúrnych 

inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 v 
budúcnosti, resp. na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v 

dôsledku pandémie. 
 
Miestom realizácie predloženého projektu je objekt domu kultúry evidovaný na liste vlastníctva 

č. 1292, súpisné číslo 553, na parcele číslo 12263/ 2, Okres: Bratislava III, Obec: BA-m.č. 

NOVÉ MESTO, Katastrálne územie: Nové Mesto.  
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Realizácia projektu je plánovaná na obdobie od 06/2022 do 03/2023 (10 mesiacov). 
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D ô v o d o v á     s p r á v a  
b) 

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlásilo 

(ďalej len „SO”) dňa 10.08.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, ktorá je zameraná na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 (Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75). 
Jedná sa o uzavretú výzvu s dátum uzavretia 25.11.2021. Maximálna výška príspevku na jeden 
projekt/žiadosť je 200 000 €, povinná spoluúčasť žiadateľa je vo výške 5% z celkovej sumy 
oprávnených výdavkov. 
 
V súvislosti s výzvou pripravila Mestská časť Bratislava - Nové Mesto žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v prípade projektu s názvom „Zlepšenie úrovne 

technického vybavenia Domu kultúry Kramáre, Bratislava - Nové Mesto“. 
 
Zámerom projektu je prostredníctvom žiadaného finančného príspevku zlepšiť úroveň 

hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie a zabezpečiť materiálno-technické vybavenie 

slúžiace na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v Dome kultúry Kramáre (Bratislava - 
mestská časť Nové Mesto), a to pre návštevníkov, ako aj osoby pôsobiace v zázemí kultúrnej 

inštitúcie. Konkrétne sa o investície a nákup techniky v nasledovnom rozsahu: 
 

Objekt / Celok Aktivita 
projektu 

Cena 
bez DPH 

Cena 
s DPH 

1.1. Streaming Osvetlenie Hlavná 

aktivita č. 1 
15 798,00 € 18 957,60 € 

1.2. Videotechnika pre online prenosy Hlavná 

aktivita č. 1 
8 435,03 € 10 122,04 € 

2.1. Klimatizácia a čistenie vzduchu 
 

Hlavná 

aktivita č. 2 
32 587,65 € 39 105,18 € 

SPOLU  
 56 820,68 € 68 184,82 € 

 
Aktivity a výdavky projektu boli spracované v súlade so špecifickým cieľom 7.7 IROP, ktorým 

je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a 

kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19. Tento očakávaný cieľ sa dosiahne 

prostredníctvom: 
• zabezpečenia zvýšenia kvality služieb, resp. zavedením nových služieb ako sú napr. on-line 
predstavení, interakcie s návštevníkmi a pod. s cieľom udržania lojality návštevníkov do 

budúcnosti a zároveň 
• zabezpečením modernizácie, inovatívnosti a  zvýšenia hygienických štandardov kultúrnych 

inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 v 
budúcnosti, resp. na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v 

dôsledku pandémie. 
 
Miestom realizácie predloženého projektu je objekt domu kultúry evidovaný na liste vlastníctva 

č. 3673, súpisné číslo 2682, na parcele číslo 5797/2, Okres: Bratislava III, Obec: BA-m.č. 

NOVÉ MESTO, Katastrálne územie: Vinohrady.  
 
Realizácia projektu je plánovaná na obdobie od 06/2022 do 02/2023 (9 mesiacov). 
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D ô v o d o v á     s p r á v a  
c) 

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlásilo 

(ďalej len „SO”) dňa 10.08.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, ktorá je zameraná na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 (Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75). 
Jedná sa o uzavretú výzvu s dátum uzavretia 25.11.2021. Maximálna výška príspevku na jeden 

projekt/žiadosť je 200 000 €, povinná spoluúčasť žiadateľa je vo výške 5% z celkovej sumy 
oprávnených výdavkov. 
 
V súvislosti s výzvou pripravila Mestská časť Bratislava - Nové Mesto žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v prípade projektu s názvom „Zlepšenie úrovne 

technického vybavenia Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12“. 
 
Zámerom projektu je prostredníctvom žiadaného finančného príspevku zlepšiť úroveň 

hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie a zabezpečiť materiálno-technické vybavenie 

slúžiace na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v Knižnici Bratislava Nové Mesto, a to pre 
návštevníkov, ako aj osoby pôsobiace v zázemí kultúrnej inštitúcie. Konkrétne sa jedná 

o investície a nákup techniky v nasledovnom rozsahu: 
 

Objekt / Celok Aktivita 
projektu 

Cena 
bez DPH 

Cena 
s DPH 

1.1. Streaming Osvetlenie Hlavná 

aktivita č. 1 
15 548,00 € 18 657,60 € 

1.2. Videotechnika pre online prenosy Hlavná 

aktivita č. 1 
8 435,03 € 10 122,04 € 

2.1. Klimatizácia a čistenie vzduchu 
 

Hlavná 

aktivita č. 2 
62 196,30 € 74 635,56 € 

SPOLU  
 86 179,33 € 103 415,20 € 

 
Aktivity a výdavky projektu boli spracované v súlade so špecifickým cieľom 7.7 IROP, ktorým 

je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a 

kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19. Tento očakávaný cieľ sa dosiahne 

prostredníctvom: 
• zabezpečenia zvýšenia kvality služieb, resp. zavedením nových služieb ako sú napr. on-line 
predstavení, interakcie s návštevníkmi a pod. s cieľom udržania lojality návštevníkov do 

budúcnosti a zároveň 
• zabezpečením modernizácie, inovatívnosti a  zvýšenia hygienických štandardov kultúrnych 

inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 v 
budúcnosti, resp. na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v 

dôsledku pandémie. 
 
Miestom realizácie predloženého projektu je objekt knižnice evidovaný na liste vlastníctva          
č. 1909, súpisné číslo 3067, na parcele číslo 11871/ 22, Okres: Bratislava III, Obec: BA-m.č. 

NOVÉ MESTO, Katastrálne územie: Nové Mesto.  
 
Realizácia projektu je plánovaná na obdobie od 06/2022 do 02/2023 (9 mesiacov). 
 


