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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Petržalka  
 
a) berie na vedomie 
 
informatívny materiál  Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí -informácia 
 
b) vyzýva 
 
poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, aby doterajšie výsledky 
a poradie hodnotenia oprávnenosti mestských častí boli rešpektované a zachované podľa 
pôvodných kritérií. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dôvodová správa 
 

Predkladaný materiál má informatívny charakter o stave projektu, ktorý je pripravený 
na podanie po vyhlásení príslušnej výzvy. Projektový zámery bol vypracovaný v predošlom 
období vychádzajúc z priorít zastupiteľstva ako aj berúc do úvahy jednotlivé grantové výzvy 
v ktorých sme oprávnený sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok. 

Projekt ISRMO (integrovaný systém rozvoja mestských oblastí) je dlhodobo 
pripravovaný projekt, pre ktorý bola výzva príslušným ministerstvom avizovaná podľa 
harmonogramu už v roku 2009, ale z nešpecifikovaných dôvodov doteraz nebola vyhlásená. 
Podľa metodických pokynov sme vypracovali a doručili koordinátorovi projektu, hl. mesto 
SR Bratislava, požadované podklady pre priebežné hodnotenie oprávnenosti predloženého 
územia. Zároveň sme boli účastní na seminároch a konzultáciách so zamestnancami 
magistrátu a vtedajšieho príslušného ministerstva (MVRR SR – min. výstavby a regionálneho 
rozvoja SR) na ktorých boli odkonzultované a dohodnuté podmienky pre oprávnenosť 
jednotlivých aktivít, ich opodstatnenosť a spôsob podávania projektu. Z týchto jednaní 
a našich podkladov vyplynulo priebežné hodnotenie oprávnenosti a pripravenosti pre podanie 
projektu, kde MČ Bratislava –Petržalka je na prvom mieste. V súčasnosti je príslušnou 
agentúrou pri MPaRV SR, ktorá je zodpovedná za realizáciu a vyhlásenie výzvy tohto 
projektu, avizovaný termín vyhlásenia výzvy 3. až 4. štvrťrok 2011.   

Na základe uvedeného, navrhujeme Miestnemu zastupiteľstvu prijať uznesenie 
uvedené v návrhu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí (ISRMO) 
 
V Operačnom programe pre bratislavský kraj prioritná os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 
regenerácia sídiel sa dlhodobo pripravuje výzva, ktorej cieľom je zvýšiť úroveň 
zaostávajúcich mestských oblastí. Podľa predbežných harmonogramov vydaných vtedajším 
MVaRR SR (ministerstvo  výstavby a regionálneho rozvoja) mal program už dávno bežať. 
Nakoľko sa nejedná o samostatne dopytovo orientovaný projekt, je nositeľom úlohy v tomto 
prípade hlavné mesto SR Bratislava. Jeho úlohou je na základe výzvy, ktorú musí iniciovať 
a podieľať sa na jej zadaní, samotnom texte a obsahu, ktorý bude zverejnený, koordinovať 
jednotlivé mestské časti pri príprave, včas ich informovať aby neboli v časovej tiesni 
a dohodnúť s nimi obsahovú stránku výzvy.  
Boli vydané predbežné podmienky, na základe ktorých dokladovali mestské časti svoju 
oprávnenosť pre zaradenie do projektu a získanie finančného príspevku. RŠF dôkladne 
pripravil všetky požadované údaje, doručil ich na magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 
Výsledkom je nám doručené predbežné hodnotenie, kde sme na 1. mieste v oprávnenosti 
projektu. Miestnym zastupiteľstvom bol schválený priložený materiál, ktorý bo doplnený 
o ZŠ Nobelovo námestie. Nakoľko naša oprávnenosť sa posudzuje podľa už doložených 
podkladov, nemôžu sa tieto v súčasnosti už meniť.  
Dňa 17.12.2010 bol seminár k tejto téme, kde riaditeľka Agentúry na podporu regionálneho 
rozvoja pri MPaRV SR Mgr. Alexandra Kucmanová oznámila, že výzva sa pripravuje 
vyhlásiť v 2. štvrťroku 2011. Terajší dôvod oddialenia výzvy je aj v tom, že 25.10.2010 
schválil Monitorovací výbor dodatočné alokácie do prioritnej osi 1 v sume 8,2 mil. Eur. Toto 
najprv musí potvrdiť Európska komisia a až potom môže byť výzva. Ďalšou zmenou je 
zaradenie do projektu aj tri okresné mestá Bratislavského kraja –Malacky, Senec a Pezinok. 
Na osobnom rokovaní dňa 15.4.2011 mi oznámila, že termín vyhlásenia výzvy sa posúva na 
3. až 4. kvartál 2012 z dôvodu, že doteraz Monitorovací výbor nedostal stanovisko EK 
k navrhnutej revízii.  Maximálna suma, ktorú možno získať je 5,1 mil. Eur. Intenzita pomoci 
NFP je 95% oprávnených nákladov, teda miestna časť sa musí podieľať hodnotou 5% 
vlastnými zdrojmi. 
Z nášho hľadiska bolo nutné presne zadefinovať všetky činnosti, ktoré mienime v rámci 
projektu realizovať. MVRR SR vydalo nový manuál, ale treba rešpektovať manuál číslo 5 
z ktorého vyplýva, že ak sú do projektu zaradené aj neoprávnené aktivity, teda tie ktoré 
nebudú z fondov hradené, tak ich cena automaticky znižuje príspevok o sumu, v akej hodnote 
sú neoprávnené aktivity. Z nášho pohľadu, doteraz nebol vybraný projektant, čo je chyba, 
ktorý by vyhotovil príslušnú dokumentáciu s popisom činností a tiež ich ocenením. Toto je 
nutné urobiť už teraz, lebo maximálna doteraz avizovaná a tolerovaná odchýlka v cene po 
doložení do stratégie je 5%. Pre projekt Rekonštrukcie ZŠ Nobelovo námestie bol vybraný 
architektonický ateliér AKP, s.r.o. Bratislava, ktorý sa čiastkovo podieľal na príprave 
niektorých zadaní, ale na to, aby náklady na projektovú dokumentáciu boli oprávneným 
nákladom, musí prebehnúť riadne verejné obstarávanie na dodávateľa projektových prác. 
Následne po doložení stratégie s konkrétnym určením jej naplnenia budú vydané čiastkové 
výzvy pre jednotlivé aktivity. Ich realizácia bude možná maximálne 24 mesiacov od 
podpísania príslušnej zmluvy s ministerstvom. 
MČ Bratislava –Petržalka má pre spracovanie aktivít MČ ako podklad pre Magistrát hl. mesta 
SR Bratislavy a žiadosti o NFP uzavretú Zmluvu o dielo so spoločnosťou EFK s.r.o. v sume 
8450€. Jej plnenie sa v súčasnosti nerealizuje. 
 
V prílohe prikladáme dôvodovú správu prerokovanú v MZ dňa 30.septembra 2008 v materiáli 
číslo:237/2008 
 



K bodu: Návrh projektového zámeru integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí 
 

Dôvodová správa   
 

Na 5.9.2008 zvolal Magistrát hl. mesta SR Bratislavy koordinačnú poradu  
o aktuálnych informáciách a možnostiach čerpania financií zo zdrojov OPBK pre verejnú 
správu. Cieľom bolo oboznámiť oprávnené mestské časti o záveroch dohodnutých medzi 
Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a Min. výstavby a reg. rozvoja v oblasti prípravy 
projektov integrovanej stratégie rozvoja mestských častí v nasledujúcom období. 

Mgr. Barbora Lukáčová, z referátu finančného riadenia a realizácie projektov, 
oboznámila prítomným o cieľoch, opatreniach a skupine aktivít, ktoré je povinné rešpektovať 
žiadateľ, ktorý chce byť zaradený a následne chce čerpať financie z OPBK v rámci 
integrovaných projektov. Zástupcovia mestských častí dostali formuláre s požiadavkami, 
ktoré museli splniť do 22.9.2008 ak mali záujem čerpať financie. Museli vytipovať 
a predložiť na magistrát také územia v príslušnej MČ, ktoré spĺňajú podmienku minimálne 
5000 obyvateľov žijúcich v danej oblasti, musia sa tu nachádzať min. 2 bytové domy v jej 
vlastníctve ktoré budú riešené v projekte a  projekt musí riešiť aj priľahlé verejné 
priestranstvo a verejnoprávne budovy napr. školy. Po vytipovaní tohto (týchto) miesta je 
zároveň nutné, aby tiež boli splnené aj aspoň tri z nasledujúcich kritérií: 
a., vysoká úroveň chudoby a vylúčenia 
b., vysoká úroveň dlhodobej nezamestnanosti 
c., neistý demografický vývoj 
d., nízka úroveň vzdelania, významné nedostatky v kvalifikácii a vysoká miera neukončeného 
vzdelania 
e., vysoká úroveň kriminality a delikvencie 
f., mimoriadne zanedbané prostredie 
g., nízka úroveň hospodárskej aktivity 
h., vysoký počet prisťahovalcov, etnických a menšinových skupín alebo utečencov 
i., pomerne nízka úroveň hodnoty bývania 
j., nízka úroveň energetickej hospodárnosti v budovách 

Bližšie informácie sú na informačnom portále www.OPBK.sk v rámci prioritnej osi 
Infraštruktúra a Opatrenia 1.1 – Regenerácia sídiel, aktivita 1.1.1. Celkovo je  pre regeneráciu 
sídiel alokovaných 12 146 824 Eur. 

Procesne sa do konca roku 2008 rozhodne na MVRR SR, ktoré lokality budú vybrané, 
pričom pre Bratislavu môžu byť maximálne tri. Následne v roku 2009 sa budú spracovávať 
jednotlivé projekty, vyberať dodávatelia prác a administratívne spracovávať projekty, aby 
v roku 2010 sa mohlo začať s realizáciou. Výhodou je, že ak bude vybrané územie Min. 
výstavby a regionálnym rozvojom, čo bude predkladateľom oznámené, tak už financovanie 
z Operačného programu je isté a teda vypracovanie všetkých projektov a všetky náklady budú 
efektívne využité pre realizovaný projekt. Taktiež netreba mať v čase podania tejto žiadosti 
vypracovaný projekt pre stavebné povolenie. 

V našej mestskej časti podmienkam vyhovujú dve lokality a to oblasť Kopčianska –
Čapajevova a oblasť Medveďovej - Poloreckého. Po rokovaní Miestnej rady dňa 16.9.2008 
a po následných konzultáciách na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy a MVRR SR vyplynulo, 
že mestská časť má reálnu možnosť uchádzať sa len v jednej lokalite. Preto berúc do úvahy 
podmienky schvaľovania navrhujeme  predložiť podklady a žiadosť len pre lokalitu Kopčany 
– Čapajevova – ZŠ Prokofievovova.  
 
 


