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      Kód uznesenia: 27.1   
 

 
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje  

 
1. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 751/ 2012 zo 

dňa 26.- 27. 09. 2012 v bodoch 1, 2, 3 

2. Stratégiu pre projekt Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí v nasledovnom znení: 

1. ISRMO „ISRMO OPBK–Mestská časť Bratislava–Petržalka“ a jej predloženie 

v rámci Výzvy na  predkladanie žiadosti o NFP, 

2. ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO. 

 
 

 
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje  

 
 

1. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 752/ 2012 zo 

dňa 26.- 27. 09. 2012 v bodoch 1, 2, 3 

2. Stratégiu pre projekt Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí v nasledovnom znení: 

1. ISRMO „ISRMO OPBK–Mestská časť Bratislava–Vrakuňa a Podunajské 

Biskupice“ a jej predloženie v rámci Výzvy na  predkladanie žiadosti o NFP, 

2. ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy a mestskej časti -Podunajské Biskupice a mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, 

3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO. 

 
 
 



  

 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje  
 

1. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 753/ 2012 zo 

dňa 26.- 27. 09. 2012 v bodoch 1, 2, 3 

2. Stratégiu pre projekt Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí v nasledovnom znení: 

1. ISRMO „ISRMO OPBK–Mestská časť Bratislava–Staré Mesto“ a jej predloženie 

v rámci Výzvy na  predkladanie žiadosti o NFP, 

2. ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO. 

 
 

 
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje  

 
1. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 754/ 2012 zo 

dňa 26.- 27. 09. 2012 v bodoch 1, 2, 3 

2. Stratégiu pre projekt Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí v nasledovnom znení: 

1. ISRMO „ISRMO OPBK–Mestská časť Bratislava–Nové Mesto“ a jej predloženie 

v rámci Výzvy na  predkladanie žiadosti o NFP, 

2. ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO. 

 
 
 
 

 



  

 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje  
 

1. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 755/ 2012 zo 

dňa 26.- 27. 09. 2012 v bodoch 1, 2, 3 

2. Stratégiu pre projekt Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí v nasledovnom znení: 

1. ISRMO „ISRMO OPBK–Mestská časť Bratislava–Rača“ a jej predloženie v rámci 

Výzvy na  predkladanie žiadosti o NFP, 

2. ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Rača, 

3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO. 

 
 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje  
 

1. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 756/ 2012 zo 

dňa 26.- 27. 09. 2012 v bodoch 1, 2, 3 na základe listu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves zo dňa 09.05.2013, registrovaného na magistráte hlavného mesta dňa 13.05.2013 

pod číslom 273841, vec: Zdôvodnenie MČ Bratislava-Devínska Nová Ves o nepokračovaní 

v implementácii ISRMO OPBK-Nová Devínska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje  

 
1. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 757/ 2012 zo dňa 

26.- 27. 09. 2012 v bodoch 1, 2, 3, 4, 5 
 

2. za účelom realizácie projektu „Bytový dom Kopčany 86“ v rámci ISRMO OPBK–Mestská časť 
Bratislava–Petržalka: 

2.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Bytový dom Kopčany 86“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-
Petržalka, 

2.2. zabezpečenie realizácie projektu hlavným mestom SR Bratislava počas celej doby jeho 
realizácie, 

2.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 6.250 EUR, 

2.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Petržalka, 

2.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK– 
Mestská časť Bratislava–Petržalka. 

3. za účelom realizácie projektu „Bytový dom Kopčany 88“ v rámci ISRMO OPBK–Mestská časť 
Bratislava–Petržalka: 

3.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Bytový dom Kopčany 88“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava- 
Petržalka, 

3.2. zabezpečenie realizácie projektu hlavným mestom SR Bratislava počas celej doby jeho 
realizácie, 

3.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 6.250 EUR, 

3.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK–Mestská časť Bratislava–Petržalka, 

3.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK– 
Mestská časť Bratislava–Petržalka. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Dôvodová správa 
 

Z dôvodu, že v priebehu mesiaca november 2012 prebehol mimoriadny audit na RO pre 
OPBK, ktorý zistil procesné chyby pri hodnotení predkladaných stratégii, vo forme predvýberu 
v rámci hodnotenia, bol celý proces hodnotenia zastavený a následne bola výzva zrušená. MPRV 
SR na základe týchto zistení v apríli tohto roku t.j. 2013 vyhlásilo preto novú výzvu na predkladanie 
žiadostí o NFP. 

Na pracovnom stretnutí k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO, dňa 21. 
05. 2013 sme boli oboznámený s obsahom výzvy, ktorá priniesla aj zmeny, ktoré je nutné 
zapracovať aj do už schválených uznesení týkajúcich sa projektu ISRMO. Jedná sa o uznesenia 
prijaté Mestským zastupiteľstvom SR Bratislava dňa 26.- 27. 09. 2012 pod číslami 751/2012- 
757/2012.  

Vzhľadom k tomu, že tieto uznesenia boli prijaté v rámci iného oznámenia na predkladanie 
žiadostí o dotáciu a to v roku 2012, je nutné nové prijatie uznesení, ktoré budú v súlade 
s vyhlásenou výzvou a to po termíne 04/2013.  

MČ Bratislava- Devínska Nová Ves z ďalšieho procesu prípravy a implementácie projektu 
odstupuje na základe listu zo dňa 09. 05. 2013 registrovaného na magistráte hlavného mesta dňa 13. 
05. 2013 pod číslom 273841.  

 
Na základe vyššie uvedeného Vám preto predkladám návrhy uznesení, ktoré v bode 1 

zrušujú pôvodné znenia uznesení prijaté MsZ dňa 26.- 27. 09. 2012 a v bodoch 2 až 3 návrh nových 
znení uznesení.  

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 918/2013 zo dňa 13. 06. 2013 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať Schválenie názvov jednotlivých stratégii v rámci projektu 
Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí pre Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava. 

. 

 
 
 
 
 
 
 


