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Návrh uznesenia: 
 

 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
 

s c h v a ľ u j e    

 
 

- odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021AMR4-211-34 uzatvorenej 

s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako poskytovateľom 

pomoci z IROP; 

 

 

a) bez pripomienok 

 

b) s pripomienkami 

 

 

 



Dôvodová správa 

 
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dňa 29.04.2020 predložila žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného prípravku (ďalej len „NFP“) pre projekt s názvom „Detské jasle 

Vihorlatská“ v rámci eurofondovej výzvy Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch 

rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34; Operačný 

program: IROP). 

 

Cieľom projektu bolo prispieť k dosiahnutiu priaznivejších podmienok života obyvateľov 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto prostredníctvom   výstavby nového objektu zariadenia 

pre deti do 3 rokov – detské jasle  s navrhovanou maximálnou  kapacitou 20 detí v dvoch 

triedach, vrátane kuchyne a vonkajšieho areálu, ktorý bude umiestnený na pozemku parc. č. 

13700  k.ú. Nové Mesto, zapísaný na LV č. 3749. Očakávaným prínosom projektu malo byť 

zlepšenie kvality života formou vytvárania podmienok pre rodičov a najmä matky, aby sa mohli 

po materskej dovolenke vrátiť späť do práce, podpora nárastu počtu novonarodených detí a na 

to nadväzujúce vylepšenie nepriaznivého demografického vývoja.  

 

Oprávnené výdavky projektu boli vyčíslené v sume 916 826,40 Eur s DPH, pričom žiadaná 

výška nenávratného finančného príspevku bola 870 985,08 Eur. 

 

Žiadosť o NFP vyhovela podmienkach odborného hodnotenia a dňa 04.10.2021 prišlo 

k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021AMR4-211-34 zo strany prijímateľa 

(Mestská časť Bratislava-Nové Mesto) a poskytovateľa pomoci (Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR). 

 

Predpokladaná doba realizácie projektu (stavebných prác) bola 12 mesiacov a to v trvaní od 

09/2022 do 08/2023.  

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto následne v priebehu roka 2022 dostala viacero rozhodnutí 

o schválení NFP na viaceré investičné projekty(ZŠ Cádrova, ZŠ Odborárska, Protihluková 

stena ZŠ Odborárska, MŠ Šuňavcova, Revitalizácia časti parku na Račianskom mýte, 

Vybavenie pre Knižnicu Pionierska, Školak klub – exteriér – dotácia z hl. mesta SR). 

 

Nakoľko rozpočet stavby pre DJ Vihorlatská vo výške 916 826,40 Eur s DPH z apríla 2020 

a následnej situácie na trhu so stavebnými materiálmi v súvislosti s vojenským konfliktom na 

Ukrajine a súvisiacim navýšením cien stavebných materiálov je tento rozpočet zastaralý resp. 

neaktuálny. 

 

Vzhľadom na vyššie popísané skutočnosti a najmä stav schválených a prebiehajúcich investícií 

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a končiace sa programové obdobie v roku 2023 ako aj 

finančné možnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto navrhujeme odstúpiť od zmluvy 

o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021AMR4-211-34 a zaradiť do „zásobníka projektov“ 

a v prípade vyhlásených výziev z nového programového obdobia resp. Plánu obnovy sa 

uchádzať o tieto prostriedky. 


