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Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Materiál na rokovanie 

Miestnej rady  

dňa 22.03.2022 

 

 

 

 

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu IROP pre projekt „MŠ Šuňavcova – rozšírenie 

kapacít“ 

 
 

 

 

 

 

 
Predkladá:                 Materiál obsahuje:                                                                       

 

Ing. Ignác Olexík, PhD.                                                                 1.  Návrh uznesenia 

prednosta MÚ BA NM                                                            2.  Dôvodová správa  

          

 
 

                                                                   

                         

Zodpovedný za spracovanie: 

Ing. Boris Morvay  

projektový manažér pre štrukturálne fondy  

 

 

 

Spracovateľ:                                             

Mgr. Tomáš Čajda 

vedúci 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 „MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít“ 

realizovaného v rámci IROP výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2022-94, 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 finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, t.j. 34 110,00 € 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci (celková výška oprávnených výdavkov projektu 

je 682 193,97 €), 

 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto. 

                     

 

a) bez pripomienok 

 

b) s pripomienkami 
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Dôvodová správa 
 
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) dňa vyhlásilo dňa 

08.03.2022 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

so zameraním na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód 

výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných 

na výzvu predstavuje 12 000 000 € (zdroj EÚ) pre viac rozvinutý región – Bratislavský kraj. 
 

V rámci IROP, konkrétne špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí 

materských škôl sú pre predmetnú výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít: a) výstavba 

nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; b) rozširovanie 

kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou 

dispozície objektov; c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre 

potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ); d) 

stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových 

zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, 

záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; e) obstaranie materiálno-technického 

vybavenia materských škôl a f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. 

Podmienkou výzvy je tiež zohľadnenie princípov 3D (desegregácia, degetoizácia 

a destigmatizácia) v rámci projektu..  
 

V súvislosti s touto výzvou plánuje Mestská časť Bratislava-Nové Mesto predložiť žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít“. 

Projekt rieši rozšírenie kapacít materskej školy, zvýšenie energetickej účinnosti jestvujúceho 

objektu a jeho modernizáciu. Konkrétne návrh rieši samostatnú prevádzku dvoch nových tried 

MŠ v nadstavbách nad bočnými krídlami na II. NP a prístavbu jedálne. Navrhovaným riešením 

sa dosiahne zvýšenie počtu detí o 2 x 14 detí, a celková kapacita sa zvýši o 28 detí. Miestom 

realizácie projektu je existujúca MŠ Šuňavcova, ktorá sa nachádza Šuňavcovej ulici, 

Katastrálne územie: Bratislava, Parcelné číslo: KN – C 11830/4, Obec: BA – m.č. NOVÉ 

MESTO, Okres: Bratislava III. 
 

Popis existujúceho stavu: 

 Objekt MŠ sa nachádza sa v mestskej časti Nové mesto v Bratislave. Pôdorysný tvar 

objektu je v tvare písmena H. Stredná časť je dvojpodlažná s čiastočným podpivničením 

a valbovou strechou s betónovou krytinou (tá bola vymenená v roku 2012). Bočné 

krídla sú jednopodlažné bez podpivničenia s plochou pochôdznou strechou. 

Odvodnenie striech je riešené vonkajšími strešnými zvodmi zaústenými do dažďovej 

kanalizácie. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky sú vápenno-

cementové, podlahy v sociálnych zariadeniach a kuchyni sú keramické s keramickým 

obkladom, ostatné podlahy so z PVC. Výplne otvorov v obvodovom plášti boli menené 

v roku 2013 za plastové s izolačným dvojsklom. V časti bočných krídiel sa na I. MP 

nachádzajú dva byty, ktoré ostanú zachované. 

 Súčasná kapacita MŠ: Na prízemí I.NP sú 2 triedy + 2 spálne; Na poschodí II. NP sú 2 

triedy + 2 spálne; Spolu = 86 detí v štyroch triedach. 
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Navrhovaný stav: 

 Návrh rieši samostatnú prevádzku dvoch nových tried MŠ v nadstavbách nad bočnými 

krídlami na II. NP a prístavbu jedálne. Predmetom riešenia je zachovanie oboch bytov 

na úrovni I.NP a vytvorenie plnohodnotnej  prevádzky dvoch tried MŠ v nadstavbe nad 

terasami bočných krídiel monobloku objektu MŠ. K 2 novým triedam MŠ pribudne tiež 

samostatná herňa a spálňa.v nadstavbách nad jestvujúcimi terasami na II.NP. Neuvažuje 

s úpravou prevádzky jestvujúcich tried na I.NP. Ostáva teda samostatná herňa a 

samostatné spálne v jestvujúcej dispozícii a celková kapacita pôvodných tried ostáva 

nezmenená. Dispozičné riešenie tried na I.NP a II. NP sa nemení a nemení sa ani ich 

kapacita, mení sa riešenie spálne detí na II.NP. Navrhovaným riešením sa dosiahne 

zvýšenie počtu detí o 2 x 14 detí, a celková kapacita sa zvýši o 28 detí. Príprava jedál je 

realizovaná v neďalekej ZŠ. Výdaj jedál v MŠ je riešený z prípravne jedál cez 

podávacie okienko do jedálne detí. Rozšírená jedáleň bude mať úžitkovú plochu 82,80 

m2, Deti sa budú stravovať v dvoch smenách.  

 Rozšírenie kapacít MŠ: Na poschodí II. NP budú nové 2 triedy + 2 spálne; Spolu = 28 

detí v 2 triedach (14 detí v jednej triede); Celková kapacita (po rozšírení) bude 116  detí. 

 

Rozpočet projektu: 
 

Výdavková položka 
Skupina 

výdavkov 

Oprávnené 

výdavky 

(v € s DPH) 

Neoprávnené 

výdavky* 

(v € s DPH) 

Stavebné práce 021 657 634,63 44 275,13 

Stavebný dozor 021 13 152,69  

Mzdové výdavky na riadenie projektu (interné) 521 11 406,65  
 

Celkové oprávnené  výdavky projektu - COV (100 %) 682 193,97 
 

Nenávratný finančný príspevok - NFP (95 % z COV) 648 084,27  

Spolufinancovanie (min. 5 % z COV) 34 109,70  

 

 

Pre  uskutočnenie projektu a jeho financovania  sa použijú zdroje  z nenávratného príspevku 

IROP a vlastné zdroje  mestskej časti.  
 

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

a územným plánom Hl. mesta SR Bratislava. 

 

 

 

 

______________ 

* Byty: Architektúra, ELEKTROINŠTALÁCIA, UK, ZTI 
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Celková situácia objektu rozšírenia MŠ: 
 

 


