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1. NÁVRH   UZNESENIA   MIESTNEHO   ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s ch v a ľ u j e  

 
zámer mestskej časti vyriešiť potrebu priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej 

o 6 kmeňových tried prostredníctvom  žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci pripravovanej 

dotačnej schémy BSK 

 

 

B. ž i a d a   

 

1. starostu mestskej časti obstarať projektovú dokumentáciu potrebnú k preloženiu žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok v rámci pripravovanej dotačnej schémy BSK 

 

2. starostu mestskej časti začať proces verejného obstarávania na vybudovanie 6 tried v Základnej 

škole Kataríny Brúderovej tak, aby stavba mohla byť zahájená v priebehu roka 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UZNESENIE   MIESTNEJ   RADY 
 

Miestna rada po prerokovaní  

 

odporúča 
 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať zámer mestskej časti vyriešiť potrebu priestorového rozšírenia 

Základnej školy Kataríny Brúderovej o 6 kmeňových tried prostredníctvom čerpania nenávratného 

finančného príspevku v rámci pripravovanej dotačnej schémy BSK 
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3.  DÔVODOVÁ   SPRÁVA  
 

 

Základná škola Kataríny Brúderovej v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti už dlhodobo 

potrebuje riešiť jej rozšírenie, keďže každým rokom narastá počet detí, predovšetkým prvého stupňa. 

Tu je okrem potrebnej stabilnej triedy, nutné aj priestorové zabezpečenie prevádzky školského klubu 

detí, ktorý deti prvého stupňa navštevujú. Počet detí navštevujúcich základnú školu stúpol od roku 

2008 z 233 na 410 v roku 2019, z toho v roku 2019 navštevovalo školský klub 189 detí v 8 

oddeleniach. Za spomínané obdobie mestská časť už vybudovala jednu novú triedu v priestoroch 

základnej školy a taktiež sa v roku 2009  kompletne zrekonštruoval celý „blok“ vedľa jedálne, kde 

vznikli  ďalšie 3 triedy. V školskom roku 2017/2018 bolo po prvýkrát nutné otvoriť tri triedy  

prváčikov, čo opäť vyžiadalo ďalšie priestory školy. Mestská časť vybudovala z úverových zdrojov 

v roku 2018 ďalšie štyri vyučovacie triedy. Ani toto navýšenie v súčasnej dobe nie je dostačujúce.  

 

Mestská časť však okrem škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, je povinná plniť aj ďalšie 

úlohy samosprávy vymedzené zákonom o obecnom zriadení, zákonom o Bratislave a Štatútom 

hlavného mesta SR Bratislavy, ako napr.: 

a. zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a 

celomestské rozvojové dokumenty,  

b. zabezpečovať územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej časti a reguláciu funkcií v 

území v nadväznosti na celomestské územnoplánovacie regulatívy, najmä obstarávať urbanistické 

štúdie a obstarávať a schvaľovať územné plány zón,  

c. dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti,  

d. dbať o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo 

spoločenský význam pre mestskú  časť,  

e. zabezpečovať výstavbu, údržbu a vykonávať správu miestnych komunikácií III. a IV. triedy 

vrátane k nim patriacej cestnej zelene, stromoradia a verejných priestranstiev zverených do správy 

mestskej časti,  

f. zabezpečovať úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, najmä 

určovať pravidlá času predaja, času prevádzky služieb a spravovať miestne trhoviská,  

g. byť zriaďovateľom školských zariadení a plniť funkciu školského úradu, okrem základných 

umeleckých škôl a centier voľného  času,  

h. utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti 

telesnej kultúry.  

 

Zámerom stavby je prístavba základnej školy, ktorou sa rozšíria jej učebné priestory o 6 

nových kmeňových tried. Prístavbou objektu sa dosiahne zväčšenie jeho úžitkovej plochy a zvýšenie 

celkového štandardu v objekte školy  

 

Z dôvodu už nutného riešenia rozšírenia priestorovej vybavenosti školy, mestská časť navrhuje 

realizovať prístavbu školy financovaním prostredníctvom v rámci pripravovanej dotačnej schémy BSK 

Náklady stavby podľa predpokladaného výpočtu projektanta predstavujú cca 2.000.000,- Eur. 

Skutočnú cenu preukáže až verejné obstarávanie. 

 

Je dôležité upozorniť, že prípadná zrealizovaná prístavba základnej školy, bude mať za 

následok aj nárast každoročnej potreby finančných prostriedkov na originálne kompetencie, t.j. 
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kompetencie financované z rozpočtu mestskej časti (školský klub detí, školská jedáleň – predovšetkým 

financovanie miezd, odvodov, údržby, energií), čo bude potrebné tiež zapracovať do rozpočtu na rok 

2021. Predpokladané navýšenie platieb originálnych kompetencií v roku 2021 je cca 40.000,- eur. 
 

 

 



 

 

Vizualizácia školy K. Brúderovej po plánovanej prístavbe tried (1 – pôvodná hlavná budova, 2 – telocvičňa, 3 – prvé ročníky ZŠ, MŠ, jedáleň, 4 – NOVÁ PRÍSTAVBA triedy, 5,6 - NOVÁ PRÍSTAVBA jedáleň a kuchyňa) 
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