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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Material na rokovanieMiestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 9. marca 2010

Materi�l č�slo: 495/2010

K bodu: R�zne
Integrovan� strat�gia rozvoja mestsk�ch oblast�

Predklad�: N�vrh uznesenia:

Mari�n Miškanin Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
prednosta Bratislava - Petržalka

schvaľuje

zhotovenie projektovej dokument�cie
s p�vodn�m �čelom   a   v bodoch :

3. Čapajevova ul. č. 6:
Zariadenie opatrovateľskej služby

a
5. Ludus, Tupolevova ul. č.7:

Socialno komunitn� centrum

za �čelom vypracovania projektov k z�meru:
Strat�gia rozvoja mestsk�ch oblast�.

Spracovateľ:
Dušan V�vra
Irena Vavrincov�
Refer�t štruktur�lnych fondov
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D�vodov� spr�va

Na z�klade programu OPBK/prior.os.1.-infraštrukt�ra, opatrenie 1.1., ktor� zverejnilo 
Ministerstvo v�stavby a region�lneho rozvoja SR sa Mestsk� časť Bratislava-Petržalka 
zapojila do uveden�ho projektu, ako jedna z oblast� Hl. mesta SR Bratislavy. OPBK prebieha 
v obdob� rokov 2007-2013.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�lilo dňa 30.09.2008 
uznesenie č. 243 o zapojen� sa Mestskej časti Bratislava-Petržalka do projektu integrovanej 
strat�gie rozvoja mestsk�ch oblast�: lokalitu Dvory (Kopčany – Čapajevova ul. – ZŠ 
Prokofievova č.5 – ZŠ Nobelovo n�m. č.10 – objekt na Tupolevovej ul. č.7, b�val� divadlo 
LUDUS) ako mestsk� oblasť pre spracovanie podkladov do projektu.

V r�mci projektu ISRMO v s�lade s podmienkami a s manu�lom pr�ručky z 21.1.2010 
realizuje Mestsk� časť Bratislava-Petržalka nasledovn� aktivity:

1. Bytov� dom Kopčianska 90 a Kopčianska 88, s� 13. podlažn� domy a vlastn�kom je 
Magistr�t Hl. mesta SR Bratislavy.
Navrhovan� aktivity: odstr�nenie panelov�ch v�d zateplen�m, oprava strechy, 
rekonštrukcia vstupu, rekonštrukcia rozvodov. Podmienka je dosiahnuť n�zku �roveň 
energetickej spotreby v budov�ch na hodnotu 30-50kWh/m2, nakoľko od roku 2018 
bud� pre budovy vo vlastn�ctve verejnej spr�vy platiť nov� predpisy a terajšie hodnoty 
budov v Petržalke v z�vislosti od použit�ch materi�lov s� vyššie ako 100kWh/m2. 
Rekonštrukčn� pr�ce a �pravy bud� bez zmien p�vodn�ho �čelu využitia objektu. Ak 
chceme použiť peniaze z fondov, podmienka n�zkej energetickej spotreby je pre 
n�s z�v�zn� už pri realiz�cii tohto projektu. Preto je nutn� tiež robiť energetick� 
audit pred a po vykonan� pr�c.

2. Ubytovňa Kopčianska vo vlastn�ctve Magistr�tu Hl. mesta SR Bratislavy: obnova 
obvodov�ho pl�šťa, rekonštrukcia strechy a rozvodov. V priľahlej lokalite urobiť 
parkov� �pravy, vysiať tr�vu, osadiť lavičky a hracie prvky pre deti. Pre obnovu domu 
platia rovnak� podmienky ako pre Kopčiansku 88 a 90. Rekonštrukčn� pr�ce a �pravy 
bud� bez zmien p�vodn�ho �čelu využitia objektu.

3. Soci�lny dom Čapajevova 6: Obnova obvodov�ho pl�šťa vr�tane zateplenia strechy, 
kompletn� rekonštrukcia rozvodov vody, elektriny aj v spoločn�ch častiach, 
protipožiarna ochrana objektu, obnova �tria. V�sadba a obnova priľahlej zelene vr�tane 
doplnenia lavičiek, smetn�ch košov. Vybudovanie nov�ch parkovac�ch miest 
(hromadn� gar�že) v danom �zem�.
Okrem podmienok na obnovu stavby je potrebn� rozhodn�ť o �čele n�sledn�ho 
využitia, ktor� navrhujeme v s�lade s podmienkami projektu ISRMO na �čel 
„Zariadenie opatrovateľskej služby“.

V pr�pade zmeny využitia je treba vyriešiť n�hradn� ubytovanie terajš�ch 
b�vaj�cich do unimo buniek. Predpokladan� n�klady, ktor� však nie s� opr�vnen� 
v�davky (nebud� n�m preplaten�) s� cca 200 tis. €. Napriek tomuto faktu, 
vzhľadom na polohu domu a tiež potrebe budovania domovou d�chodcov je 
vhodn� uvažovať najm� nad využit�m na tento �čel.
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4. Nobelovo n�mestie – rekonštrukcia siet� osvetlenia, pl�n v�sadby zelene, stromov 
a kr�kov, vybudovanie hrac�ch prvkov pre deti a dospel�ch.

5. Ludus, budova vo vlastn�ctve MČ, v zmysle zamerania projektu mus� �čel využitia 
byť orientovan� na socialno komunitn� činnosť, ktor� spoč�va v pr�ci 
s ohrozen�mi skupinami, deťmi a ml�dežou, na prezent�ciu kult�rnych podujat� 
vr�tane osvetovej činnosti, r�zne v�stavy a kult�rne podujatia so zameran� na 
komunitn� oblasť. Doplnkovou službou m�že byť aj sob�šna sieň. Zahŕňa 
rekonštrukciu budovy, a obnovu zelene vr�tane inštal�cie hrac�ch prvkov pre deti a 
ml�dež. Pre rekonštrukciu platia rovnak� podmienky ako pre bytov� domy na 
Kopčianskej ulici.

6. Na dotknutom �zem� bude upraven� zeleň, pr�slušn� infraštrukt�ra a �prava ter�nu.

Nakoľko podľa indikat�vneho zverejnenia oznamu MVRaR SR bude koncom 
marca zverejnen� v�zva pre tento program je nutn� neodkladne začať 
pripravovať technick� riešenia rekonštrukcie budov vr�tane rozpočtov zahrnut�ch 
ako podklad pre tento projekt. T�to činnosť je časovo n�ročn� a teda je už teraz 
potrebn� zmluvne riešiť zhotovenie projektovej dokument�cie s rozpočtom 
opr�vnen�mi osobami. Pre jednotliv� n�vrhy sa predpoklad� minim�lna hranica 
na jednu strat�giu 1 660tis. €, pričom celkove alokovan� čiastka pre tento program 
je 27 232 540 €. T�to suma je pre tri mestsk� oblasti.  Časov� obdobie na pr�pravu 
projektu pre podanie žiadosti na MVRaR SR sa predpoklad� na 2 až 3 mesiace od 
zverejnenia v�zvy.


