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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 
 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

 

A.1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu Integrované parkovisko, Bratislava – 

Mestská časť Vajnory realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 
dopravy v znení Aktualizácie č. 1 Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48, ktorého ciele sú v 
súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
  

A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške 10 704,68 Eur 

 

A.4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Vajnory 

 

A.5. úpravu konečnej sumy projektu podľa finálneho rozpočtu priloženého k žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 

Miestna rada po prerokovaní  
 

 

odporúča 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 
„Integrované parkovisko, Bratislava – Mestská časť Vajnory“ 

 

 

 

 

 



 3 

3.  DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

Informácie k projektovému zámeru  
Integrované parkovisko, Bratislava – Mestská časť Vajnory 

 

Operačný program  Integrovaný regionálny operačný program 

Výzva  Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie  atraktivity 

a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Akt č. 1  
Kód výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48 

Vyhlasovateľ  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP 

Dátum podania ŽoNFP 24. február 2020 

 

Celkové oprávnené výdavky 214 093,63 € 

Žiadaný príspevok (NFP) 203 388,95 € 

Spolufinancovanie 5%  10 704,68 € 

 

Predmetom projektového zámeru je realizácia revitalizácie nevyužívaného pozemku parc. č. 
2832/1, k.ú Vajnory, ktorý sa nachádza v blízkosti železničnej stanice. Navrhnuté technické riešenie 
počíta so štyrmi stavebnými objektami (SO 01 – Komunikácie a plochy statickej dopravy, SO 02 – 

Oplotenie, SO 03 – Dažďová kanalizácia, SO 04 – Vonkajšie osvetlenie), ktoré budú slúžiť ako 
integrované parkovisko v mestskej časti Vajnory. Na pozemku sa vybuduje celkovo 23 parkovacích 
miest (z toho 2 miesta pre imobilných). Objekt má priame napojenie na integrovanú dopravu ako aj 

nepriame napojenie na železničnú stanicu.  
V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia (november 2019) pre stavebné povolenie. V 
príprave je Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane povinných príloh. 
Najneskôr prvý februárový týždeň bude projektová dokumentácia odkonzultovaná na RO pre IROP. 
Po jej odsúhlasení a prípadnom zapracovaní pripomienok budú vypracované prílohy č. 9 ŽoNFP – 

Opis projektu, č. 11 ŽoNFP - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, č. 12 ŽoNFP – 

Posudzovanie dopadu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a 
č. 15 ŽoNFP – Stanovisko RO pre IROP týkajúce sa splnenia parametrov „bezpečných/istých“ 
projektov.  

Podmienkou výzvy je disponovať právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu, 
vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. Rozhodnutie je možné doplniť v rámci 
administratívnej kontroly ŽoNFP (cca 4/2020). 
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Výpis z uznesenia  

zo zápisnice č. 1/2020 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

konanej dňa 06. februára 2020  

 

 

 

 

 

K bodu 7: 

Návrh na schválenie predloženia  žiadosti o nenávratný finančný príspevok  za účelom realizácie projektu 

„Výstavba otočiska“ (pracovný názov) a parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Vajnory. 

 

Uznesenie k bodu 7: 

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku predložený materiál prerokovali a odporúčajú 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh na schválenie predloženia  žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok  za účelom realizácie projektu „Výstavba otočiska“ (pracovný názov) a parkovacích 
miest v mestskej časti Bratislava - Vajnory. Komisia žiada doplniť materiál o podrobnejší projekt do termínu 
rokovania miestneho zastupiteľstva a žiada o zaslanie všetkým členom komisie. 

 

 

Počas rokovania komisie k bodu 7. prišla p. Ing. S. Molnárová 

 

Hlasovanie:  za: 8    proti: 0  zdržal sa: 0 
 

 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 06.02.2020 
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Výpis 

zo záznamu č. 02/2020 

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

pri MZ MČ Bratislava –Vajnory 

konaného dňa 05.02.2020 o 16.00 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Stavebný úrad 

Mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

 

 

 
1. Zriadenie Otočiska  - pán starosta vysvetlil zámer mestskej časti na zriadenie parkoviska pri 

otočisku, pri železnici.  Komisia berie informáciu na vedomie a odporúča pokračovať v projekte.  

 

Hlasovanie: neverejné – uvedené v zázname 

 

 

Vyhotovila:  Ing. arch. Ingrid Krumpolcová 


