
 Sumárna informácia o využívaní čerpania štrukturálnych 
a iných európskych fondov Mestskou časťou Bratislava Petržalka 

v roku 2012-2013 
                                (od 01.02. 2013 do 31.5.2013) 

 
Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, 
 
predkladáme Vám sumárny materiál  stavu zapojenia MČ Bratislava- Petržalka do 
čerpania štrukturálnych fondov EÚ. Materiál prináša prehľad o podaných projektoch, 
už realizovaných projektoch ako aj projektoch nepodporených. Predkladaná 
informácia je za obdobie od 01.02. 2013 do 31.05.2013.  
 
 

  Schválené alebo už realizované projekty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Názov projektu: 
 

Servus Pontis – Zelená cesta Kopčianska 

OP alebo 
komunitárny 
program 

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika- Rakúsko 2007-2013 

Pozícia mestskej 
časti v projekte 

Partner, stavebník II. etapy cyklotrasy Servus Pontis 
 

Finančná 
náročnosť 
projektu 

146 000 € - dobudovanie II. etapy cyklotrasy Servus 
Pontis 

Zdroj 
financovania: 

95 % - ŠR + ERDF 

Výška 
spolufinancovania 
MČ: 

5%  

Stav realizácie: V súčasnosti sa v rámci projektu Servus Pontis 
realizuje vybudovanie záverečnej, II. etapy 
cyklotrasy. Samotná realizácia stavebných prác je 
naplánovaná do 15.6.2013, pričom celkové 
ukončenie projektu je do  30.6.2013. Na základe 
výsledkov VO je zhotoviteľom stavby spoločnosť 
STRABAG s.r.o. 
Predmetom realizácie II. etapy cyklotrasy Servus 
Pontis je prepojenie železničnej stanice Petržalka so 
štátnymi hranicami medzi Slovenskom a Rakúskom 
na konci Kopčianskej ulice. 
Dĺžka celej cyklotrasy Servus Pontis bude 1,3 km. 

Projekt v skratke: 
 

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie 
cyklotrasy, malých priestorových architektonických 
riešení, ale aj realizácia kultúrnych podujatí a  
mäkkých aktivít - školenie v oblasti cestovného 
ruchu. 

Termín 
ukončenia:  

Vzhľadom k predĺženiu projektu zo strany Riadiaceho 
výboru vo Viedni, je termín ukončenia projektu do 



30.6.2013 

Garant vecnej 
problematiky : 

Referát štrukturálnych fondov  

Projekt leader: MČ Bratislava - Rusovce 

Partneri projektu: MČ Bratislava -Petržalka, obce Rakúska (Deutch 
Jahrndorf, Edelstal, Gattendorf, Kittsee, Nickelsdorf, 
Pama, Zurndorf 

Výsledok 
projektu:  
 

Spojenie cyklotrasy úsek železničná stanica 
Petržalka, Kopčianska- štátna hranica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Názov projektu: 
 

Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy 

OP alebo 
komunitárny 
program 

Operačný program Bratislavský kraj -  (OPBK) 

Celková finančná 
náročnosť 
projektu: 

4 211 000,00 € 

Zdroj 
financovania: 

95% (ŠF) 

Výška 
spolufinancovania 
MČ: 

Pre MČ Bratislava- Petržalka je vyčlenených 81 660 
€, z toho spolufinancovanie mestskej časti je 5%.   

Stav realizácie: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku, ktorú podalo Hlavné mesto SR Bratislava 
v spolupráci s partnermi projektu (mestskými 
časťami), bola schválená v plnom rozsahu 
finančných prostriedkov. Zmluva o partnerstve bola 
podpísaná všetkými partnermi 11.2.2013. Zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
nadobudla účinnosť 8.3.2013. Spolu s nadobudnutím 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nadobudla 
účinnosť aj Zmluva o partnerstve. 
V decembri 2012 vypísalo Hlavné mesto SR 
Bratislava verejnú súťaž na centrálny integrovaný 
informačný systém. Hlavný partner (Magistrát hl. 
mesta SR Bratislava) je povinný po ukončení VO 
zaslať na Riadiaci orgán Operačného programu 
Bratislavský kraj (RO OPBK)  kompletnú zviazanú 
dokumentáciu za jemu prislúchajúce aktivity projektu 
najneskôr do 5 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy 
o poskytnutí NFP, t.j. do 8.8.2013, ak RO OPBK 
neurčí inak.  
RO OPBK vykoná administratívnu kontrolu 
obstarávania a súvisiacich postupov v zmysle zákona 
o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje 
hlavného partnera so závermi z administratívnej 



kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej 
dokumentácie z VO. Každý partner (mestské časti) je 
tiež povinný vykonať verejné obstarávanie za jemu 
prislúchajúce aktivity projektu tak, aby bol hlavný 
partner schopný doručiť kompletnú zviazanú 
dokumentáciu z VO v plnom rozsahu RO OPBK 
najneskôr do 10 mesiacov od akceptovania VO 
hlavného partnera. Na zabezpečenie týchto aktivít 
má právo využiť služby a dodávku tovarov od tretích 
osôb.  
Verejné obstarávanie partnerov projektu môže 
prebiehať napríklad nasledovným spôsobom: 

 každý z partnerov projektu si VO bude 
vykonávať samostatne,  

 partneri so spoločným ekonomickým 
systémom sa spoja a budú vykonávať 
spoločné VO, 

 partneri so spoločným systémom registratúry 
sa spoja a budú vykonávať spoločné VO.  

Projekt v skratke: 
 

Hlavným cieľom projektu je uľahčiť a zefektívniť styk 
občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou 
sprístupnením elektronických služieb. Hlavné mesto 
a MČ poskytujú v súčasnosti len informačné 
elektronické služby, ktorých obsah nie je často 
štruktúrovaný. Hardvérové a softvérové vybavenie 
jednotlivých úradov nevyhovuje z dôvodu rastúcich 
požiadaviek na výmenu informácií medzi úradom, 
občanmi a podnikateľmi, ktorí zároveň predstavujú 
užívateľov výsledkov projektu. Kľúčovým indikátorom 
úspešnosti projektu je sprístupnenie  a zabezpečenie 
85 elektronických služieb Bratislavskej samosprávy, 
ktoré budú sprístupnené občanom a podnikateľom 
mesta. 

Garant vecnej 
problematiky: 

Referát štrukturálnych fondov 

Projekt leader: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 

Partneri projektu: Všetky MČ hlavného mesta SR Bratislavy 

Výsledok 
projektu:  
 

Implementáciou projektu sa vytvorí jednotné 
centrálne riešenie  pre úrady Bratislavskej 
samosprávy. Projekt prinesie celkové zvýšenie 
komfortu  pri komunikácii medzi mestskou 
samosprávou a užívateľmi služieb. Kľúčovým 
indikátorom úspešnosti projektu je sprístupnenie  
a zabezpečenie všeobecnej použiteľnosti 
elektronických služieb Bratislavskej samosprávy. 
Služby budú za pomoci vytvoreného Integrovaného 
informačného systému  mesta Bratislavy 
sprístupnené občanom a podnikateľom mesta.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Názov projektu: 
 

Bezpečnosť obyvateľov  a prostredie bez drog a 
ihiel 

OP alebo 
komunitárny 
program 

Ministerstvo vnútra SR, Rada vlády SR pre prevenciu 
kriminality 

Celková finančná 
náročnosť 
projektu: 

7 500 €  

Zdroj 
financovania: 

80% (SF) – 6 000 € 

Výška 
spolufinancovania 
MČ: 

20%   - 1 500 € 

Stav realizácie: Na základe rozhodnutia rady vlády SR pre prevenciu 
kriminality  zo dňa 28.3.2013 bol projekt schválený, 
pričom suma schválenej dotácie je  6 000€. 
V najbližších dňoch čakáme na uzavretie a podpis 
zmluvy, samotný začiatok realizácie projektu je 
naplánovaný ku koncu júna 2013. 

Projekt v skratke: 
 

Cieľom projektu je technické zabezpečenie materiálu 
pre zber pohodených injekčných striekačiek, ako aj 
iniciovanie občanov k nahlasovaniu pohodených 
striekačiek v mestskej časti. V projekte ide 
o dosiahnutie slušného, zdravie a život 
neohrozujúceho životného priestoru najmä pre 
malých obyvateľov mestskej časti Petržalka, ktorí sú 
aktuálne vystavovaní riziku ohrozenia zdravia 
a priamej nákazy pri kontakte s infikovaným 
a použitým  materiálom predovšetkým na plochách, 
ktoré sú určené na hranie sa a oddychovanie. 
Najviac ohrozená je najzraniteľnejšia skupina 
obyvateľov – malé deti, ktoré trávia voľný čas spolu 
s rodičmi na ihriskách a ostatných verejných 
priestranstvách. 
Spoluprácou pri zostavení pravidelnej kontrolnej 
skupiny a podporení tejto činnosti prispejeme 
k zvýšeniu bezpečnosti všetkých obyvateľov 
a návštevníkov Petržalky.  
Cieľom projektu je zabezpečenie potrebného 
vybavenia a informovanosti verejnosti a obyvateľov 
mestskej časti Petržalka pri realizácii pravidelného 
odstraňovania použitých a nájdených injekčných 
striekačiek drogovo závislých na detských ihriskách 
a verejných plochách, voľne dostupných deťom 
a mládeži. 

Garant vecnej 
problematiky: 

Referát štrukturálnych fondov  

Projekt leader: MC Bratislava- Petržalka 

Partneri projektu: Miestny podnik verejnoprospešných služieb 



Petržalka 

Výsledok 
projektu:  

Zvýšenie bezpečnosti, ochrany zdravia a života 
obyvateľov  Petržalky ako aj prevencia detí a 
mladistvých 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

Názov projektu: 
 

Modernizácia foriem a postupov Miestnej 
knižnice Petržalka v oblasti práce s detským 
čitateľom a mládežou vo veku 15 rokov. 

OP alebo 
komunitárny 
program 

Ministerstvo kultúry SR 
Oblasť 2.1.: Knižnice  a knižničná činnosť 

Celková finančná 
náročnosť 
projektu: 

6 670 €  

Zdroj 
financovania: 

95% (SF) – 6 136 € 

Výška 
spolufinancovania 
MČ: 

5%   - 534 € 

Stav realizácie: Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR 
z mája 2013 bol projekt v plnej výške požadovanej 
dotácie schválený. 
Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na júl 
2013. 

Projekt v skratke: 
 

Projekt je zameraný na skvalitnenie práce štyroch 
detských pobočiek Miestnej knižnice Petržalka 
formou rozšírenia  ich ponuky o elektronický prístup 
verejnosti  k informáciám a formou budovania 
profesionálnej práce detských knihovníkov. 
  

Garant vecnej 
problematiky: 

Referát štrukturálnych fondov  

Projekt leader: Miestna knižnica Petržalka 

Výsledok 
projektu:  

Výsledkom a cieľom projektu je udržanie si dobrej 
čitateľskej základne, ktorú má Miestna knižnica 
Petržalka rokmi na detských pobočkách vybudovanú. 
Skúsenosti miestnej knižnice dokazujú nevyhnutnosť 
využívania moderných foriem a postupov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Projekty v procese schvaľovania (podané projekty): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

Názov projektu: 
 

Skvalitnenie zberných procesov v rámci 
separovaného komunálneho odpadu v Petržalke 

OP alebo 
komunitárny 
program 

Environmentálny fond  
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva 

Celková finančná 
náročnosť 
projektu: 

248 037 €  

Zdroj 
financovania: 

95% (SF) 

Výška 
spolufinancovania 
MČ: 

5%   - 12 401,85 € 

Stav realizácie: Projekt je v procese schvaľovania na 
Environmentálnom fonde.  
Výsledky hodnotiaceho procesu mali byť známe do 
mája 2013, avšak zo strany Environmentálneho 
fondu sme dodnes nedostali žiadne vyjadrenie 
o schválení, príp. nechválení projektu. 

Projekt v skratke: 
 

Cieľom projektu je neustále skvalitňovanie zberných 
procesov separovania a nakladanie s komunálnym 
odpadom. Rozšírením počtu veľkoobjemových 
kontajnerov a zberných vozidiel sa priaznivo ovplyvní 
súčasný problematický stav pre obyvateľov MČ 
Bratislava- Petržalka. 

Garant vecnej 
problematiky: 

Referát štrukturálnych fondov  

Projekt leader: Miestny podnik verejnoprospešných služieb 
Petržalka 

Partneri projektu: MČ Bratislava- Petržalka  

Výsledok 
projektu:  

Realizáciou projektu budú nasledovné výstupy: 
- nákup 2 zberných vozidiel 
- nákup 20 veľkoobjemových kontajnerov 
- nákup nadúrovňovej váhy 
- nákup kontajnerov kancelárie s celoročnou 

prevádzkou 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Názov projektu: 
 

Obnova detského ihriska a parčíku na Znievskej 
ulici v Petržalke 

OP alebo 
komunitárny 
program 

Nadácia SPP 

Celková finančná 
náročnosť 
projektu: 

8 000 €  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

Výška 
spolufinancovania 
MČ: 

400 € - finančné prostriedky na: 
- organizáciu brigády (materiál a náradie na prácu, 
propagácia projektu)  
- organizáciu komunitného podujatia (propagácia, 
sprievodné podujatia) 

Stav realizácie: Projekt je v procese schvaľovania.  
Výsledky hodnotiaceho procesu by mali byť známe 
do 31.5.2013, pričom začiatok realizácie projektu 
v prípade jeho schválenia je naplánovaný na júl až 
august 2013. 

Projekt v skratke: 
 

Realizáciou projektu by sme chceli dosiahnuť obnovu 
a rekonštrukciu parčíka a detského ihriska na 
Znievskej ulici v MČ Bratislava- Petržalka. Parčík ako 
aj detské ihrisko sú v súčasnosti veľmi zanedbané, 
detské ihrisko disponuje  iba niekoľkými zastaranými 
hernými prvkami. Realizáciou projektu by sme danú 
plochu chceli premeniť na multifunkčný priestor pre 
všetky vekové generácie 
Parčík by mohol slúžiť na oddych a relax. Osadením 
nových prvkov mobiliáru v podobe lavičiek a obnovy 
zelene by vznikol priestor na aktívny ale i pasívny 
oddych nielen pre mamičky s deťmi, ale aj pre 
starších obyvateľov. Na ploche detského ihriska by 
sa dalo vybudovať menšie ihrisko pre deti a súčasne 
aj osadiť cvičiace a herné prvky pre dospelých a 
seniorov. Zrealizovaním projektu by tak na jednom 
mieste vznikol pekný priestor na stretávanie sa 
obyvateľov sídliska všetkých vekových kategórií. 
 

Garant vecnej 
problematiky: 

Referát štrukturálnych fondov  

Projekt leader: MC Bratislava- Petržalka 

Partneri projektu: OZ Petržalské ihriská 

Výsledok 
projektu:  

Po ukončení projektu bude priestor slúžiť všetkým 
generáciám. V parčíku by bol vytvorený priestor na 
relaxáciu – lavičky, obnova zelene. Samotné detské 
ihrisko by sme rozdelili na viac častí – v jednej by 
bolo malé ihrisko pre deti, v ďalšej časti by boli 
umiestnené cvičiace a herné hracie prvky „pre 
dospelých“ (prvky na cvičenie v exteriéri, 
pingpongový stôl, petanque ihrisko a pod.). Konečný 
výber by sme chceli urobiť v spolupráci s miestnou 
komunitou na spoločných plánovacích stretnutiach, 
aby odrážal skutočné potreby miestnych obyvateľov. 

 
 
 

 
 



Neschválené projekty: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov projektu: 
 

Štúdia prieskumu, monitoringu a návrh opatrení 
zlepšenia stavu jazera Veľký Draždiak 
Environmentálny fond 

OP alebo 
komunitárny 
program 

Environmentálny fond  
Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na 
zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 

Celková finančná 
náročnosť 
projektu: 

183 874,22 €  

Zdroj 
financovania: 

95% (SF) 

Výška 
spolufinancovania 
MČ: 

5%   - 9 193,72 € 

Stav realizácie: Na základe rozhodnutia Environmentálneho fondu 
projekt nebol podporený a teda schválený. 

Projekt v skratke: 
 

Projekt mal viesť  k opatreniam, ktoré udržia 
biologické a chemické znečistenie jazera 
v hodnotách, ktoré umožní rekreačné a rybné 
využívanie jazera počas celého roka. Realizáciou 
projektu malo prísť k zlepšeniu hygienických 
podmienok v oblasti, k zredukovaniu  rizika ohrozenia 
obyvateľstva znečistením.  

Garant vecnej 
problematiky: 

Referát štrukturálnych fondov  

Projekt leader: MČ Bratislava- Petržalka 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


