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1. NÁVRH UZNESENIA
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

s ch v a ľ u je

a)

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) v rámci výzvy IROP-PO7SC74-2021-73 za účelom realizácie projektu „Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná
úprava areálu ZŠ“, ktorého ciele sú v súlade so schválenými strategickými dokumentami vyššieho
územného celku, v súlade s platným územným plánom a platným Programom hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Vajnory.

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pravidlami a podmienkami poskytnutia pomoci.
c)

Zabezpečenie finančných prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného nenávratného finančného
príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 147 270,65 eur.

d) Zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava –
Vajnory

UZNESENIE MIESTNEJ RADY
Miestna rada po prerokovaní

odporúča
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) v rámci
výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 za účelom realizácie projektu „Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej
a komplexná úprava areálu ZŠ“,

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mestská časť Bratislava-Vajnory chce realizovať v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja so
zameraním na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a prípravy na
zelenú, digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva s ohľadom na modernú otvorenú školu realizáciu
stavby nového pavilónu – učební a triedy na pohybové aktivity za účelom dosiahnutia cieľov
SMART školy, ktorá spĺňa prvky inklúzie, digitalizácie a zelenej školy.
Riešeným projektom je prístavba nových častí k jestvujúcej Základnej škole K. Brúderovej
situovanej na drese Roľnícka 109, Bratislava – Vajnory. Projekt je členený na tri stavebné objekty –
SO 01 je prístavba nového pavilónu s 8 triedami a triedou na pohybové aktivity, SO 02 predstavuje
zastrešenie a prepojenie materskej školy s jedálňou a novo navrhovanými triedami základnej školy
a SO 03 je nová prístavba k jedálni materskej školy. Všetky stavebné objekty sú nepodpivničené a
zastrešené plochou nepochôdznou strechou. SO 01 má dve nadzemné podlažia a SO 02 a SO 04 sú
jednopodlažné.
Rozpočet projektu predstavuje celkovo sumu 2.945.412,93 eur s DPH. Povinné
spolufinancovanie 5 % z celkových oprávnených výdavkov predstavuje 147.270,65 eur, pričom sa
mestská časť zaväzuje aj na úhradu všetkých vzniknutých neoprávnených výdavkov.
Predpokladané ukončenie projektu je august 2022.

