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Návrh uznesenia : 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
1/ r u š í 
 
uznesenie č.184 z 6.5.2008 
 
2/ s c h v a ľ u j e  
 
a./ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPBK /2009/1.1./03 

za účelom realizácie projektu Revitalizácia Vlasteneckého námestia, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta Bratislavy a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava Petržalka. 

b./ Zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava–Petržalka počas celej doby 
jeho realizácie. 

c./ Financovanie projektu vo výške minimálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt stanovených žiadateľom t.j. vo výške 40 065 euro 

 
3/ u k l a d á   
prednostovi miestneho úradu : 
podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného 
programu Bratislavský kraj, prioritná os Infraštruktúra, opatrenie 1.1./03 Regenerácia sídel.   

T: 21.9.2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Dôvodová správa 
 
Mestská časť Bratislava–Petržalka pripravuje projektový zámer „Revitalizácia Vlasteneckého 
námestia“, kde termín podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je na MVRR SR 
zabezpečený na deň 21.9.2009 v čase od 13,00 do 15,00 hod. Súčasťou dokladov musí byť aj 
uznesenie miestneho zastupiteľstva o schválení kofinancovania. Dňa 6.5.2008 v tejto 
súvislosti, na základe predloženého materiálu v bode 8B, miestne zastupiteľstvo prijalo 
uznesenie číslo 184 v ktorom schvaľuje :  
 
a/ Projektový zámer financovaný z fondov EÚ. 
b/ Použitie 277 650 Sk na spolufinancovanie projektu. 
c/ Použitie 1 080 000 Sk na financovanie nákladov, ktoré nie je možné hradiť z fondov EÚ.      
 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo pre operačný program Bratislavský 
kraj dňa 3.4.2009 výzvu OPBK/2009/1.1/03 v rámci ktorej môžme projekt podať a následne 
dňa 15.mája 2009 usmernenie č.2/2009 v ktorom určuje spôsob predkladania prílohy č.4 – 
potvrdenie schválenia o spolufinancovaní. V ňom presne určuje text uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva žiadateľa. Preto žiadame, aby Miestne zastupiteľstvo, spôsobom „per rollam“ 
vzhľadom na časovú tieseň, pôvodné uznesenie číslo 184 zo 6. mája 2008 o kofinancovaní 
projektu „Revitalizácia Vlasteneckého námestia“ zrušilo a následne nahradilo novým 
uznesením s týmto požadovaným textom.   
 

Výška prostriedkov v sume 45 065 EUR je rovnaká suma, ako bola schválená dňa  
6. mája 2008 v slovenských korunách spolu 1 357 650.- Sk prepočítaná konverzným kurzom 
30,1260 a zaokrúhlená na celé euro, čiže nedochádza k dopadu na zmenu schváleného 
rozpočtu na rok 2009.  

 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 17.9.2009, ktorá  prijala uznesenie č. 428 v znení: 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a    
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

1. zrušiť  uznesenie č. 184 z 6.5.2008 
2. schváliť  

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 
OPBK/2009/1.1./03 za účelom realizácie projektu Revitalizácia Vlasteneckého 
námestia, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 
Bratislavy a platným Programom, hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava Petržalka. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava Petržalka počas 
celej doby jeho realizácie. 

c) Financovanie projektu vo výške minimálne 10%  z celkových oprávnených  
výdavkov na projekt stanovených žiadateľom t.j. vo výške 40 065 € 

 
3. ukladá prednostovi miestneho úradu: 
Podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ prostredníctvom 
Operačného programu Bratislavský kraj, prioritná os Infraštruktúra, opatrenie 1.1./03 
Regenerácia sídiel.      

T: 21.9.2009 


