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N€vrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje:
A.

Spr€vu o realiz€cii projektu „Zn„ženie energetickej n€ročnosti školskŠch budov“

B.

Ďalš„ postup v porad„ krokov
krok

1 – z nevyčerpanŽho ‡veru vykonať vŠmenu okien a zateplenie strechy vr€tane
projektovej dokument€cie na nehnuteľnosti Dom kult‡ry ZrkadlovŠ h€j

krok

2 – z nevyčerpanŽho ‡veru vykonať zateplenie striech na z€kladnŠch
a materskŠch škol€ch:
- MŠ Lietavsk€ (pavil‘n na 2. NP v časti MŠ)
- MŠ Pifflova
(pavil‘n na 2. NP v časti DJ)
- ZŠ Budat„nska (pavil‘n A1, A2 a B4)

krok 3 – z nevyčerpanŽho ‡veru vykonať vŠmenu okien na pr„stavb€ch z€kladnŠch
šk†l
C.

Nedočerpanie ‡veru o vŠšku z€držnŽho
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DŠvodovƒ sprƒva
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnut„ dňa
2. febru€ra 2009 schv€lilo uznesen„m č. 287 N€vrh na zn„ženie energetickej hospod€rnosti
školskŠch budov, v ktorom ods‡hlasilo z€mer prijať ‡ver vo vŠške 5 mil. Eur na
rekonštrukciu a opravy striech vo vybranŠch MŠ a ZŠ a na vŠmenu okien vo všetkŠch MŠ
a ZŠ. N€sledne Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom
zasadnut„ dňa 10. marca 2009 schv€lilo uznesen„m č. 328 Nƒvrh na schvƒlenie €veru na
rekonštrukciu a zateplenie škŠl v ktorom schv€lilo prijatie ‡veru vo vŠške 5 mil. EUR na
rekonštrukciu a zateplenie šk†l a splnomocnilo starostu mestskej časti podp„san„m zmluvy
o poskytnut„ ‡veru s Dexia bankou Slovensko. V zmluve je uveden‡ dƒtum posledn‹ho
čerpania €veru do 30.12.2011.
Po podp„san„ zmluvy o term„novanom ‡vere č. 10/027/09 zah€jila komisia menovan€
miestnym zastupiteľstvom s pr„pravou s‡ťažnŠch podkladov na vŠber dod€vateľov okien
a zateplenie striech podľa harmonogramu, ktorŠ spracovalo SSŠaŠZ.
Komisia na pr„pravu s‡ťažnŠch podkladov a vŠber dod€vateľov bola v nasledovnom zložen„:
poslanci:
- Ing. Peter Guttman
- Ing. Peter Hrdlička
- Ing. Miloslav Košina
zamestnanci MČ:
- Ing. Milan Lezo
- Ing. Mari€n Miškanin, PhD.
- Ing. Richard Urbanovič (rok 2009)
- Bc. Marek Harum (rok 2010)
Zasadnutia komisi„ boli vždy podľa potreby a je nutnŽ konštatovať, že komisia bola vždy
uzn€šaniaschopn€.
Miestny ‡rad zrealizoval v rokoch 2009 a 2010 celkovo 40 verejnŠch s‡ťaž„ a spracoval cca
400 vŠtlačkov s‡ťažnŠch podkladov pre uch€dzačov. S‡ťažnŽ podklady odovzd€valo
uch€dzačom SSŠaŠZ. Za s‡ťažnŽ podklady uch€dzači uhradili poplatok vo vŠške 5,- Eur.
Sumƒr roku 2009.
V roku 2009 bola vykonan€ vŠmena okien na nasledovnŠch škol€ch:
ZŠ Budat•nska
1
ZŠ Lachova
2
MŠ Bohrova
3
MŠ Pifflova
4
MŠ Lietavsk‚
5
MŠ Bul•kova
6
MŠ Šustekova
7
MŠ Rovniankova
8
MŠ Gessayova
9
10 MŠ Rontgenova
11 MŠ Iljušinova
Zateplenie striech bolo v roku 2009 vykonanŽ na nasledovnŠch škol€ch:
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1
2
3
4
5

MŠ Pifflova
MŠ Bohrova
MŠ Lietavsk‚
ZŠ Lachova
ZŠ Gessayova

V roku 2009 boli pl€novanŽ pr€ce vr€tane n€kladov na stavebnŠ dozor v celkovej
predpokladanej vŠške 1 505 016,- Eur. V d†sledku zavedenia e-aukci„ boli zazmluvnenŽ
pr€ce vo vŠške 1 280 928,16 Eur t.j. ‡spora vo vŠške 224 087,84 Eur.
Sumár roku 2010.
V roku 2010 bola vykonan€ vŠmena okien na nasledovnŠch škol€ch:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ZŠ Pank„chova
ZŠ Černyševsk†ho
ZŠ Tupolevova
ZŠ Nobelovo n‚m.
ZŠ Hol•čska
ZŠ Gessayova
ZŠ Turnianska
ZŠ Dudova
ZŠ Prokofjevova
MŠ Ševčenkova
MŠ Strečnianska
MŠ Turnianska
MŠ Bzov•cka
MŠ Haanova
MŠ Jankolova
MŠ Brad‚čova
MŠ Lachova
MŠ Hol•čska
MŠ Macharova
MŠ Fedinova

Zateplenie striech bolo v roku 2010 vykonanŽ na nasledovnŠch škol€ch:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ZŠ Tupolevova
ZŠ Nobelovo n‚m.
ZŠ Hol•čska
ZŠ Turnianska
MŠ Rontgenova
MŠ Iljušinova
MŠ Ševčenkova
MŠ Turnianska
MŠ Hol•čska
MŠ Macharova
MŠ Strečnianska
MŠ Bzov•cka
MŠ Haanova
MŠ Fedinova

V roku 2010 bol na z€klade uznesenia 554 vykonanŠ vŠber dod€vateľa na spracovanie
projektu plynofik€cie objektu MŠ Fedinova.
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V roku 2010 boli pl€novanŽ pr€ce vr€tane n€kladov na stavebnŠ dozor a projekt plynofik€cie
k d€tumu 1.9.2010 v celkovej predpokladanej vŠške 3 539 366,67 Eur. V d†sledku zavedenia
e-aukci„ boli zazmluvnenŽ pr€ce vo vŠške 2 879 076,34 Eur t.j. ‡spora vo vŠške 605,370,71
Eur.
Celkov€ bilancia čerpania ‡veru je nasledovn€:
- k 1.9.2010 bolo z ‡veru vyčerpanŠch 2 733 672, 73 Eur, z€držnŽ je vo vŠške 109 660,41 Eur
– v s‡časnosti ešte pr€ce prebiehaj‡ a školy s‡ fakturovanŽ postupne na z€klade preberac„ch
protokolov a n€sledne s‡ fakt‡ry uhr€dzanŽ zhotoviteľom bez z€držnŽho.
Je možnŽ konštatovať, že celkov€ predpokladan€ vŠška pr€c na z€klade postupne
aktualizovanŽho harmonogramu dosiahla sumu 5 044 382,67 Eur a vŠška zazmluvnenŠch
pr€c je len vo vŠške 4 160 004,50 Eur.
V s‡časnosti ešte nie je vykonanŠ vŠber dod€vateľa okien na ZŠ Hol„čska a nie je vybratŠ
dod€vateľ na vŠmenu okien, zateplenie striech a plynofik€ciu objektu MŠ Fedinova.
PredpokladanŽ n€klady s‡ vo vŠške 558 220 Eur.
Hypoteticky je možnŽ dosiahnuť hodnotu zazmluvnenŠch pr€c vo vŠške 4 718 224,50 Eur t.j.
vŠška nedočerpanŽho ‡veru je 281 775,50 Eur bez z€držnŽho.
N€rok na vyplatenie z€držnŽho v predpokladanej vŠške cca 175 000,- Eur vznikne
dod€vateľom po piatich rokoch od odovzdania pr€c. To znamen€, že n€roky na vyplatenie
z€držnŽho je potrebnŽ riešiť v rozpočtoch mestskej časti na roky 2014 až 2016. Jeho riešenie
je možnŽ nasledovne:
- z vlastnŠch zdrojov – z vlastnŠch kapit€lovŠch pr„jmov, alebo z mimorozpočtovŠch
prostriedkov RezervnŽho fondu
- z cudz„ch zdrojov – z ‡veru Dexia banky
Z d†vodu, že prostredn„ctvom e-aukci„ došlo k ‡spor€m a boli zrealizovanŽ všetky pr€ce
v zmysle schv€lenŽho harmonogramu predložili sme na rokovanie miestnej rady možnŽ
alternat„vy ďalšieho riešenia.
alt. 1 – nedočerpanie ‡veru vo vŠške ‡spor
alt. 2 – z nevyčerpanŽho ‡veru vykonať vŠmenu okien a zateplenie strechy vr€tane
projektovej dokument€cie na nehnuteľnosti Dom kult‡ry ZrkadlovŠ h€j. Podľa
predbežnej kalkul€cie s‡ n€klady na tieto pr€ce vo vŠške 222.275,- Eur
alt. 3 – z nevyčerpanŽho ‡veru vykonať zateplenie striech na z€kladnŠch a materskŠch
škol€ch podľa odpor‡čania SSŠaŠZ. V s‡časnosti je možnŽ pokračovať v zatepľovan„
striech na ďalš„ch školskŠch objektoch
- MŠ Lietavsk€ v n€klade cca 30 000 Eur (pavil‘n na 2. NP v časti MŠ)
- ZŠ Budat„nska v n€klade cca 70 000 Eur (pavil‘n A1, A2 a B4)
- MŠ Pifflova v n€klade cca 20 000 Eur (pavil‘n na 2. NP v časti DJ)
alt. 4 – z nevyčerpanŽho ‡veru vyčleniť sumu 20 000,- Eur na termostatickŽ
vyregulovanie objektu Haanova 10 –na z€klade spracovanej projektovej dokument€cie
z ktorŠch miestna rada odporučila postup realiz€cie v krokoch tak ako je navrhnutŽ v n€vrhu
uznesenia.

5

