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1. Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v á l i ť
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“,
realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislava a PHSR Mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu
vo výške 19 250,- €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových
oprávnených výdavkov projektu
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Petržalka
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2. Dôvodová správa
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP) vyhlásilo v novembri v roku 2016
Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktútry
materských škôl. Výzva bola vyhlásená v rámci Prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí
materských škôl.
Proces poskytovania NFP je dvojkolový, čo znamená, že sa v rámci prvého kola sa
žiadateľ zapojí do Výzvy na predkladanie projektových zámerov. Po vydaní kladnej
hodnotiacej správy sa môže zúčastniť procesu druhého kola a to zapojením sa do Výzvy na
predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP).
Termín na predkladanie projektových zámerov bol stanovený na 19.01.2017, pričom
mestská časť Bratislava-Petržalka sa do danej výzvy zapojila projektom „Rekonštrukcia
budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ.“
Termín na predkladanie Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok je stanovený na
31.03.2017 a ako jedna z povinných príloh k ŽoNFP je aj uznesenie miestneho zastupiteľstva
k podaniu a spolufinancovaniu projektu.
Projektom „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít
MŠ“ chce mestská časť Bratislava-Petržalka zrealizovať rekonštrukciu a prestavbu 1. a 2.
nadzemného podlažia existujúcej prístavby Základnej školy Turnianska pre účely zriadenia
štyroch tried materskej školy. Cieľom je zriadenie 4-triednej materskej školy s celodennou
výchovou a vzdelávaním, poskytujúca predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 6:00
hod. do 18:00 podľa miestnych podmienok a potrieb zákonných zástupcov.
Mestská časť Bratislava-Petržalka eviduje nedostatok kapacít v materských školách pre
predprimárne vzdelávanie od roku 2008. Mestská časť každoročne nemôže uspokojiť
umiestnenie všetkých detí, ktorých zákonní zástupcova požiadajú o umiestnenie do
materských škôl na predprimárne vzdelávanie, pričom každoročne bol počet neprijatých detí
v priemere 750 detí. Realizáciou tohto projektu - zriadením 4 triednej materskej školy,
Turnianska 10, vo voľných nebytových priestoroch prístavby Základnej školy sa zvýši
kapacita materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti i mestskej časti Bratislava-Petržalka
o 90 miest.
V budúcnosti vo výhľade 7-8 rokov, po eventuálnom znížení záujmu o umiestnenie
detí do materských škôl, bude možné, bez väčších finančných nákladov, triedy materskej
školy prebudovať na triedy I. stupňa základnej školy.
Celá budova existujúcej prístavby základnej školy má celkom 5 nadzemných podlaží.
Pre účely materskej školy budú prestavané len spodné dve podlažia. Pre vstup do
navrhovanej materskej školy uvažujeme so zriadením nového, samostatného vstupu. Tesne za
vstupom je zádverie so šatňami pre deti ZŠ, ktoré však budú môcť využívať aj deti z
materskej školy. Chodbou sa bude dať prejsť do centrálnej haly, kde zákonní zástupcovia detí
odovzdajú deti do dvoch tried na 1. nadzmenom podlaží. Deti umiestnené na 2. nadzemnom
podlaží rodičia vyvedú existujúcim schodiskom hore do halyn a 2NP. Tu budú situované dve
triedy s kompletným vybavením. Na 2. NP budú tiež kancelárske priestory pre riaditeľku
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a učiteľky materskej školy. Všetky triedy majú veľkú miestnosť s plochou ca 90m2, ktorá
bude slúžiť ako denná miestnosť a herňa. Z nej bude vstup do spálne, ktorá bude stavebne
oddelená. Z dennej miestnosti bude zabezpečený vstup sociálnych zariadení pre deti,
s možnosťou prechodu do haly. Personál bude mať riešené samostatné sociálne zariadenia bez
možnosti prístupu detí. V kancelíriaách aśa uvažuej so zriadením kuchynských kútikov.
Stravovanie detí bude riešené v existujúcej školskej jedálni. Prístupnosť bude zebezpečená
existujúcim schodiskom s prepojením do chodby základnej školy. V jedálni bude zriadený
priestor , ktorý bude vybavený príslušným vhodným nábytkom.
Súčasťou rekonštrukcie ZŠ Turnianska bude aj vytvorenie nového oploteného
detského ihriska s prieskoviskom a hracími prvkami, ktoré bude slúžiť iba pre potreby
novovybudovaných tried materskej školy.
Celkový rozpočet na realizáciu projektu predstavuje sumu 385 002,15 € s DPH,
pričom spolufinancovanie mestskej časti Bratislava-Petržalka v rámci ŽoNFP je 5%, čo
predstavuje sumu 19 250,00 €.
Plánovaný začiatok realizácie projektu v prípade schválenia ŽoNFP a po úspešnom
ukončení procesu verejného obstarávania na realizátora projektu je naplánovaný na september
2017, s termínom dokončenia stavby pravdepodobne v mesiaci január 2018. Lehota výstavy
bude teda cca 5 mesiacov.
Uznesenie zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka je naformulované na
základe Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

4

3.Fotodokumentácia

5

6

7

