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Kód uznesenia
6.1.2.
Návrh uznesenia
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy:
schváliť navrhované sumy dotácií v súlade s vybratými návrhmi vyplývajúcimi so žiadostí
nad 3 320,00 Eur, evidovaných pod poradovým č. 1 a č. 6, dotačnou komisiou v rámci
„Dotačnej schémy na pochôdzne terasy“ v súlade so všeobecne záväzným nariadením
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií
a navrhnutých finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy zo dňa 13. 12. 2012 vybratým žiadateľom:
1. vlastníkom NP Lachová 35-39 v zastúpení HomePro Správcovská, na rekonštrukciu
pristavanej technickej vybavenosti - PTV (terasy) v rámci projektu „Obnova Pochôdznej
terasy nad garážovým domom Lachová 35-39“ v sume 44 220,00 Eur,
2. vlastníkom garáži Gessayova 35-47, v zastúpení správcom Bytové družstvo Petržalka,
v rámci projektu „Obnova terasy Gessayova 35 - 47“, na udržiavacie práce – obnova
pristavanej technickej vybavenosti - PTV (terasy) v sume 149 945,00 Eur,

spolu v sume 197 165,00 Eur.

Dôvodová správa
V súlade s dotačným programom „Rekonštrukcia verejnoprospešných prvkov pochôdznych
terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave“ ( ďalej ako „Dotačná schéma na
pochôdzne terasy“), ktorý bol vypracovaný v súlade s platným uznesením č. 943/2017
z 28.09.2017 (potvrdené uznesením č. 997/2017), ktorým schválilo Mestské zastupiteľstvo
„Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych
terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektorých opatrení na riešenie
majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás“ a v súlade s VZN 16/2012 o poskytovaní
dotácií Mesto Bratislava dňa 15.01.2021 vyhlásilo Dotačnú schému na pochôdzne terasy pre
rok 2021.
V súčasnosti na území mesta máme stavebné objekty „Komunikačné terasy“ PTV –
pristavaná technická vybavenosť, ktoré nie sú majetkom mesta, plnia aj funkciu verejného
priestoru. Mnohé tieto nehnuteľnosti sú v zlom technickom stave, často nie sú zapísané na
liste vlastníctva. Dotačná schéma bola určená na terasy vo vlastníctve iných subjektov (nie
mesta).
Zámerom hlavného mesta bolo touto dotačnou schémou systematicky podporiť vlastníkov
PTV, ktorí doteraz vzťah k svojmu majetku skrývali za nevysporiadane majetkové vzťahy a
presvedčiť ich, že ak sa k svojmu vlastníctvu postavia čelom, bude hlavné mesto podporovať
ich snahu o zveľadenie majetku pridelením dotácie, za čo žiadame, aby do svojho majetku
vložili aj vlastné finančné prostriedky a snahu, čas a energiu, pričom na konci budú mať
zhodnotenú nehnuteľnosť, vyriešené vlastnícke vzťahy, založený fond údržby a opráv, ak ho
doteraz nemali, a o ich garáže a nebytové priestory sa bude starať správca. Účelom dotácie je
majiteľov PTV motivovať k vysporiadaniu majetku a dotáciou od mesta kompenzovať fakt,
že na svojej nehnuteľnosti trpia ťarchu verejného priestoru.
Žiadosti o dotáciu mohli byť podávané od 15.01.2021 – 31.03.2021. Dňa 30.04.2021 prebehlo
online posudzovanie oprávnených žiadostí o dotáciu z dotačného programu Dotačná schéma
na pochôdzne terasy v jednokolovom hodnotiacom procese dotačnou komisiou. Dotačná
komisia cez platformu ZOOM posudzovala všetky žiadosti oprávnených žiadateľov o dotáciu,
ktorí si svoje žiadosti podali vo vyhlásenom uzávierkovom termíne k 31.03.2021
v elektronickom systéme e-grant a fyzicky.
V zmysle schváleného dokumentu „Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri
prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov
pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave“ bola založená 13členná dotačná komisia v zložení:
Prítomní členovia komisie:
Za Magistrát hl. m. SR BA: Sekcia právnych služieb :
Mgr. Andrej Fekete
Sekcia financií:
Ing. Marianna Mazáková
Sekcia správy nehnuteľností: Lenka Viziová
Sekcia výstavby:
Ing. arch. Jozef Nemec
Ing. Barbora Pavligová
Za GIB:
Ing. Karol Machánek a Mgr. Jakub Ryban
Za PK Team Bratislava – Zmena zdola:
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Za PK klub nezávislých poslancov:
Ing. Soňa Svoreňová
Za PK Team Vallo:
JUDr. Milan Vetrák, PhD. ( zvolený predseda komisie)
Ing. Roman Lamoš
Za PK SaS-OKS-NOVA:
Ing. Ján Karman

Ospravedlnení:
Za PK Naša Bratislava:

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Členovia dotačnej komisie hodnotili spolu 8 žiadosti, ktoré boli z nasledovnej oblasti podpory
predmetnej dotačnej schémy:
č.
1.

Typ žiadosti – oblasť podpory
Prieskumné práce: vypracovanie statického posudku PTV (terasy)

Počet žiadostí
4

2.

Prípravné práce: vypracovanie projektovej dokumentácie na
sanáciu, alebo rekonštrukciu PTV (terasy)

2

3.

Udržiavacie práce: obnova PTV (terasy)

1

4.

Stavebné práce: rekonštrukcia PTV (terasy)

1
8 žiadostí

Spolu:

Jednotlivé žiadosti boli komisiou obodované na základe vopred stanovených schválených
kritérií a hodnotiaceho hárku a následne im komisia navrhla prideliť výšku dotácií.
Dotačná komisia sa na svojom zasadnutí dňa 30.04.2021 zaoberala všetkými 8 žiadosťami o
dotáciu a primátorovi odporučila schváliť dotácie celkovo pre všetkých 8 projektov – komisia
navrhla prerozdeliť celkovú schválenú sumu na dotácie vo výške 200 000 € medzi týchto 8
žiadostí. Celkovo 6 žiadostí o dotáciu tvorili žiadosti do 3320 €/projekt, kde bola komisiou
navrhnutá plná žiadaná suma a 2 žiadosti boli nad 3320 €/projekt, kde bola navrhnutá suma
komisiou upravená podľa výšky bodovania.
Návrh dotačnej komisie na pridelenie dotácií do výšky 3320 €/projekt bol predložený na
schválenie pánovi primátorovi na pravidelnej porade primátora dňa 18.05.2021.
Keďže návrhy dotácií nad 3320 €/projekt schvaľuje v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Mestské zastupiteľstvo, predkladáme
materiál navrhovaných dotácií v sume nad 3320 €/projekt ako informáciu do Mestskej rady
a následne za účelom schválenia do Mestského zastupiteľstva.
Návrhy dotácií v sume nad 3320 eur ( s potrebou schválenia v MsZ ):
DOTAČNÁ SCHÉMA NA POCHÔDZNE TERASY 2021 - ZOZNAM ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NAD 3320 €
Číslo
žiadost

Projekt

Žiadateľ

Čo žiada

Požadovaná
suma

Hodnotenie komisie počet bodov

Návrh dotácie

Návrh dotácie
v%

1

Obnova Pochôdznej
Vlastníci NP Lachová 35- Stavebné práce:
terasy nad
39 v zastúpení HomePro Rekonštrukcia PTV
garážovým domom
Správcovská
( terasy)
Lachová 35-39

66 000,00 €

55 bodov

44 220,00 €

67%

6

Obnova terasy
Gessayova 35-47

Vlastníci garáži
Gessayova 35-47, v
zastúpení správcom:
Bytové družstvo
Petržalka

248 413,00 €

50 bodov

149 945,00 €

60%

CELKOVÝ SÚČET

Udržiavace práce:
obnova PTV
(terasy)

314 413 €

194 165,00 €

Zároveň predkladáme štatistiky dotačného programu Dotačná schéma pre pochôdzne terasy
pre rok 2021 :
ŠTATISTIKY
Vyhlásenie kampane: 15.01.2021
Výzva na predkladanie žiadostí zverejnenie: 15.01.2021
Lehota na predkladanie žiadostí: do 31.03.2021
Vyhodnotenie a návrh rozdelenia dotácií dotačnou komisiou: 30.4.2020
Počet prijatých žiadostí: 8
Počet vyradených žiadostí (formálne kritériá): 0
Požadovaná suma celkom: 320 248 Eur
Alokácia pre rok 2021: 200 000 Eur
HODNOTENIE
Termín: 30.04.2021
Kritériá: hodnotenie podľa schválených kritérií hodnotenia a bodovanie podľa hodnotiaceho
hárku, technická pripravenosť
Hodnotitelia: Dotačná komisia s 13 členmi ( z toho 1 člen sa ospravedlnil)
Počet hodnotených žiadostí : 8
Počet vyradených žiadostí : 0
VÝSLEDOK
Počet žiadostí navrhnutých na podporu: 8
Počet žiadostí bez návrhu na podporu: 0
Dotácia (Eur)
Nad 3 320,00
Pod 3 320, 00
Spolu

Počet žiadostí
2
6
8

Požadovaná suma (Eur)
=314 413=
=5835=
=320 248=

Navrhovaná suma (Eur)
=194 165=
=5835=
=200 000=

Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie na
rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave (ďalej len „hlavné mesto“)
§1
Všeobecné ustanovenia
(1)

V záujme realizácie dotačného programu „Rekonštrukcia verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave“ (ďalej len „dotačný program“) a v súlade so „zásadami
poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave a niektorých opatrení na riešenie majetkovo nevysporiadaných pochôdznych
terás“ zo dňa 28.09.2017, za účelom riešenia pri zachovaní najvyššieho stupňa transparentnosti, zodpovednosti
a napĺňaní zásad dobrej správy, trvalo udržateľného rozvoja, a rovnosti príležitostí koná hlavné mesto tak, aby
príležitosť získať podporu z dotačného programu bola rovnako otvorená všetkým oprávneným žiadateľom, a nie
vymedzená, alebo čiastočne vymedzená pre uzavretú skupinu.

(2)

V záujme zachovania najvyšších etických princípov a pravidiel a prevencie konfliktu záujmov prijalo hlavné mesto
„Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie“ (ďalej len „Pravidlá“).

(3)

Všetky osoby, ktoré svojím postojom, konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou môžu ovplyvniť nezávislosť a
nestrannosť rozhodovania o poskytnutí dotácie, musia konať v súlade s týmito pravidlami a svojím vedomím a
svedomím tak, aby boli zachované najvyššie etické princípy a pravidlá. Týmito osobami sú najmä:
a)
zástupkyne a zástupcovia Generálneho investora Bratislavy,
b)
poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
c)
zástupkyňa a zástupca primátora hlavného mesta SR Bratislavy.

(4)

Žiadosti o dotáciu posudzuje komisia, ktorá je kreovaná primátorom a je poradným orgánom primátora (ďalej len
„dotačná komisia“). Dotačnú komisiu budú tvoriť (i) poslanci a poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta (1 člen za poslanecký klub do 10 poslancov, 2 členovia za poslanecký klub nad 10 poslancov, t.j. aktuálne
5 členov), (ii) zástupkyne a zástupcovia Generálneho investora Bratislavy (2 členovia), (iii) zamestnankyne a
zamestnanci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (1 člen za každú príslušnú dotknutú sekciu Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy).
§2
Podmienky získania podpory formou dotácie
Príležitosť získať podporu musí byť rovnako otvorená všetkým subjektom spĺňajúcim stanovené kritériá výzvy v
rámci dotácie, a nie vymedzená, alebo čiastočne vymedzená pre uzavretú skupinu. Základným princípom
dotačnej komisie je preto deklarácia každého skutočného a/alebo potenciálneho konfliktu záujmov.

(1)

(2)

Všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred ich realizáciou.

(3)

Členovia a členky dotačnej komisie musia dbať o dobré meno hlavného mesta SR Bratislavy.

(4)

Členovia a členky dotačnej komisie pred každým zasadnutím dotačnej komisie deklarujú písomným čestným
vyhlásením, že vo vzťahu k uchádzačovi o dotáciu nemajú konflikt záujmov.

(1)

§3
Princíp transparentnosti
Transparentnosť a rovnosť podmienok, princíp otvorenosti sa presadzuje aj v dotačnom procese a to tak, aby
metódy a pravidlá poskytnutia dotácie boli objektívne, transparentné, v súlade s platnými právnymi predpismi, a
aby potenciálni uchádzači o dotáciu mali rovnaké podmienky pri podanej žiadosti o dotáciu.
§4
Definícia konfliktu záujmov

(1)

Členovia/členky dotačnej komisie nesmú byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadneho
zo žiadateľov, spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, nesmú byť zamestnancom žiadneho zo
žiadateľov, ani členom/členkou záujmového združenia alebo organizácie, ktorá je žiadateľom, čo preukážu
doložením čestného vyhlásenia pri kreovaní dotačnej komisie.

(1)

§5
Typy konfliktu záujmov
Skutočný konflikt záujmov: pod skutočným konfliktom záujmov sa rozumie vecný záujem v projektoch
podporovaných v rámci dotačného programu alebo rodinný vzťah alebo vzťah blízkych osôb s organizáciou, o
ktorej sa rozhoduje, najmä, nie však výlučne:
a)
ak člen/členka dotačnej komisie nemôže zostať nezaujatý a objektívny pri posudzovaní predloženého
projektu, pretože sa rozhoduje medzi verejným záujmom presadzovaným hlavným mestom a jeho/jej
osobným záujmom,
b)
ak člen/členka dotačnej komisie alebo jeho/jej príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník má
finančný záujem na udelení dotácie alebo uzavretí zmluvy,
c)
ak člen/členka dotačnej komisie alebo jeho príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník má obchodnú
spoluúčasť so žiadateľom o dotáciu alebo je jeho potenciálnym kontraktačným partnerom, alebo sa
dostane do iných konfliktov súvisiacich s lojálnosťou voči hlavnému mestu, ktoré môžu ovplyvniť
rozhodovanie dotačnej komisie. Platí to aj v tom prípade, keď nejde o osobný finančný prospech
člena/členku dotačnej komisie z príslušnej dotácie.

(2)

Potenciálny konflikt záujmov: zahŕňa všetky situácie a okolnosti, kedy členovia dotačnej komisie podporujú
navzájom svoje osobné záujmy, a to i napriek tomu, že nejde o skutočný konflikt záujmov.

(3)

Členovia a členky dotačnej komisie aj ďalších stupňov posudzovania žiadostí sa zaväzujú konať v súlade s
etickým kódexom, čo potvrdzujú svojim podpisom na čestnom vyhlásení o prevencii konfliktu záujmov a
dodržiavaní etických pravidiel.
§6
Postup v prípade zistenia konfliktu záujmov

(1)

Ak dôjde ku konfliktu záujmov, postupuje sa nasledovne:
a)
v prípade priamej zainteresovanosti/zaujatosti, t. j. skutočného konfliktu záujmov, je člen/členka dotačnej
komisie vylúčený/á z diskusie o projekte a hlasovania, a na jeho/jej miesto musí prísť náhradník pri
rešpektovaní zloženia dotačnej komisie v súlade s § 1 ods. 4 etických pravidiel;
b)
v prípade nepriamej zainteresovanosti/zaujatosti, t. j. potenciálneho konfliktu záujmov, člen/členka
dotačnej komisie oznámi svoj postoj komisii, ktorá rozhodne hlasovaním o jeho účasti na diskusii
a hlasovaní o projekte, prípadne o jeho výmene pri rešpektovaní zloženia dotačnej komisie v súlade s §
1 ods. 4 etických pravidiel.

(2)

V prípade, že konflikt záujmov nebude možné vyriešiť postupom ustanoveným v § 6, primátor bezodkladne vylúči
dotknutú osobu z realizácie dotačného programu.
§7
Účinnosť

(1)

Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť 14.01.2021

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Výzva na podávanie žiadostí o grantové dotácie na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás
v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 vyzýva
oprávnené subjekty na podávanie žiadostí o grantovú dotáciu:
1. Oblasť podpory
Riešenie celomestského problému s pochôdznymi terasami, ktoré sú definované ako stavby vstavanej občianskej vybavenosti,
alebo stavby pristavanej technickej vybavenosti, predstavujú zložitý právny, ekonomický i spoločenský problém, ktorý sa týka
viacerých mestských častí hlavného mesta.
Pochôdzne terasy zabezpečujú lepšiu dostupnosť občianskej vybavenosti pre široké okolie a z tohto dôvodu predstavujú
nevyhnutnú stavebnú a technickú vybavenosť územia, ktorej správu a údržbu, by mali prioritne zabezpečovať vlastníci bytov
a nebytových priestorov v domoch a s podporou hlavného mesta systémovo a systematicky riešiť, a to najmä majetkovoprávne
a predovšetkým ekonomicky – podporou v oblasti:
1.
Prieskumné práce: vypracovanie statického posudku PTV (terasy)
2.
Prípravné práce: vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu, alebo rekonštrukciu PTV (terasy)
3.
Udržiavacie práce: obnova PTV (terasy)
4.
Stavebné práce: rekonštrukcia PTV (terasy)
2. Žiadatelia
Potencionálnymi žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo miesto podnikania na
území Hlavného mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Hlavného mesta alebo poskytujú služby obyvateľom
Hlavného mesta ako napr. spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch alebo správcovia bytových domov
v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch.
3. Lehota na predkladanie žiadostí:
do 31.03.2021
4. Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov na grantovú výzvu:
200 000,- EUR (slovom dvestotisíc eur)
5. Výška grantovej dotácie:
maximálne vo výške 200 000,- EUR (slovom dvestotisíc eur), finančná spoluúčasť žiadateľa je minimálne 50 % z výšky
požadovanej grantovej dotácie.
6. Kritériá výberu a schvaľovania žiadateľov a prílohy k žiadosti:
Uvedené v dokumente „Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás
v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave“, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28.09.2017 a uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017
zo dňa 20.11.2017.
7. Lehota na realizáciu projektu:
Podporené projekty musia byť zrealizované najneskôr do 12 mesiacov odo dňa schválenia grantovej dotácie úspešnému
uchádzačovi.
8. Doplňujúce informácie:
Žiadosť je potrebné podať na formulári zverejnenom na webovej stránke Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Ostatné informácie sú dostupné na doleuvedenom webovom odkaze.
Formulár žiadosti nájdete na webovej stránke https://bratislava.egrant.sk .

1. Oblasti podpory

1. Prieskumné práce: vypracovanie statického posudku PTV (terasy)
Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentácia predmetnej nehnuteľnosti.
Kritérium č. 2: rozsah statického posudku, cenová ponuka a spôsobilosť spracovateľa.
Kritérium č. 3: vlastné zdroje žiadateľa.
Kritérium č. 4: iné finančné zdroje.

2. Prípravné práce: vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu,
alebo rekonštrukciu PTV (terasy)
Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentácia predmetnej nehnuteľnosti.
Kritérium č. 2: statický posudok a rozsah sanačných prác.
Kritérium č. 3: rozsah PD, cenová ponuka a spôsobilosť spracovateľa.
Kritérium č. 4: vlastné zdroje žiadateľa.
Kritérium č. 5: iné finančné zdroje.

3. Udržiavacie práce: obnova PTV (terasy)
Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentácia poškodenej nehnuteľnosti,
čestné vyhlásenie, že poškodenie nie je kryté poisťovňou.
Kritérium č. 2: statický posudok a rozsah udržiavacích prác.
Kritérium č. 3: ohlásenie udržiavacích prác.
Kritérium č. 4: rozsah stavebných prác, cenová ponuka (položkový rozpočet) a spôsobilosť
dodávateľa.
Kritérium č. 5: vlastné zdroje žiadateľa.
Kritérium č. 6: iné finančné zdroje.

4. Stavebné práce: rekonštrukcia PTV (terasy)
Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentácia predmetnej nehnuteľnosti,
čestné vyhlásenie, že poškodenie nie je kryté poisťovňou.
Kritérium č. 2: projekt stavby.
Kritérium č. 3: stavebné povolenie.
Kritérium č. 4: vlastné zdroje žiadateľa.
Kritérium č. 5: zmluva o budúcej zmluve.
Kritérium č. 6: frekvencia pohybu po terase a výška stavebných nákladov na m 2.
Kritérium č. 7: riešenie verejnoprospešných prvkov.
Kritérium č. 8: iné finančné zdroje.

2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. Prieskumné práce: vypracovanie statického posudku PTV (terasy)
Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentácia predmetnej nehnuteľnosti.
Váha: max. 40 bodov
Uchádzač v žiadosti predloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, fotodokumentáciu
poškodenej nehnuteľnosti.
Kritérium č. 2: rozsah statického posudku, cenová ponuka a spôsobilosť spracovateľa.
Váha: max. 25 bodov
Uchádzač k žiadosti priloží cenovú ponuku na vypracovanie statického posudku pristavanej technickej
vybavenosti (terasy) s rozpisom obsahu dokumentácie a cenou.
Kritérium č. 3: vlastné zdroje žiadateľa
Váha: max. 25 bodov
Žiadateľ uvedie výšku vkladu vlastných finančných prostriedkov v % z ceny za vypracovanie statického
posudku (90% 25 bodov; 80% 20 bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov).
Kritérium č. 4: iné finančné zdroje (vrátane vlastných zdrojov žiadateľa).
Váha: max. 10 bodov
Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie.

2. Prípravné práce: vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu,
alebo rekonštrukciu PTV (terasy)
Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentácia predmetnej nehnuteľnosti.
Váha: max. 25 bodov
Uchádzač v žiadosti predloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, fotodokumentáciu
poškodenej nehnuteľnosti.
Kritérium č. 2: statický posudok a rozsah sanačných prác.
Váha: max. 20 bodov
Uchádzač k žiadosti priloží statický posudok, vypracovaný spôsobilou osobou.
Kritérium č. 3: rozsah PD, cenová ponuka a spôsobilosť spracovateľa.
Váha: max. 20 bodov
Uchádzač k žiadosti priloží cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie sanácie, alebo
rekonštrukcie pristavanej technickej vybavenosti (terasy) s podrobným rozpisom obsahu dokumentácie a
spôsobom výpočtu ceny dokumentácie.
Kritérium č. 4: vlastné zdroje žiadateľa
Váha: max. 25 bodov
Žiadateľ uvedie výšku vkladu vlastných finančných prostriedkov v % z ceny za vypracovanie projektovej
dokumentácie nákladov (90% 25 bodov; 80% 20 bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov).
Kritérium č. 5: iné finančné zdroje (vrátane vlastných zdrojov žiadateľa).
Váha: max. 10 bodov
Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie.

3. Udržiavacie práce: obnova PTV (terasy)
Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentácia poškodenej nehnuteľnosti,
čestné vyhlásenie, že poškodenie nie je kryté poisťovňou.
Váha: max. 15 bodov
Uchádzač v žiadosti predloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, fotodokumentáciu
poškodenej nehnuteľnosti a čestné vyhlásenie, že poškodenie nie je kryté poisťovňou.

Kritérium č. 2: statický posudok a rozsah udržiavacích prác.
Váha: max. 15 bodov
Uchádzač k žiadosti priloží statický posudok.
Kritérium č. 3: ohlásenie udržiavacích prác.
Váha: max. 15 bodov
Uchádzač k žiadosti priloží doklad o ohlásení udržiavacích prác na príslušný stavebný úrad.
Kritérium č. 4: rozsah stavebných prác, cenová ponuka (položkový rozpočet) a spôsobilosť
dodávateľa.
Váha: max. 20 bodov
Uchádzač k žiadosti priloží zmluvu s dodávateľom stavebných prác na udržiavacie práce pristavanej technickej
vybavenosti (terasy) s podrobným rozpočtom.
Kritérium č. 5: vlastné zdroje žiadateľa
Váha: max. 25 bodov
Žiadateľ uvedie výšku vkladu vlastných finančných prostriedkov v % z nákladov na udržiavacie práce pri
obnove terasy (90% 25 bodov; 80% 20 bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov)
Kritérium č. 6: iné finančné zdroje (vrátane vlastných zdrojov žiadateľa).
Váha: max. 10 bodov
Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie.

4. Stavebné práce: rekonštrukcia PTV (terasy)
Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti.
Váha: max. 15 bodov
Uchádzač k žiadosti predloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti.
Kritérium č. 2: projektová dokumentácia.
Váha: max. 15 bodov
Uchádzač k žiadosti priloží projektovú dokumentáciu sanácie, alebo rekonštrukcie pristavanej technickej
vybavenosti (terasy) s podrobným rozpočtom stavby.
Kritérium č. 3: stavebné povolenie.
Váha: max. 15 bodov
Uchádzač k žiadosti priloží kópiu vydaného právoplatného stavebného povolenia.
Kritérium č. 4: zmluva o budúcej zmluve.
Váha: max. 15 bodov
Uchádzač k žiadosti priloží zmluvu o budúcej zmluve s dodávateľom stavebných prác na rekonštrukciu
pristavanej technickej vybavenosti (terasy) s podrobným rozpočtom.
Kritérium č. 5: frekvencia pohybu po terase a výška stavebných nákladov na m 2.
Váha: max. 5 bodov
Výška stavebných nákladov na m2 predmetnej terasy a frekvencia pohybu po terase (prevádzky).
Kritérium č. 6: vlastné zdroje žiadateľa.
Váha: max. 25 bodov
Žiadateľ uvedie výšku vkladu vlastných finančných prostriedkov v % zo stavebných nákladov na predmetnú
terasu. 90% 25 bodov; 80% 20 bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov;
Kritérium č. 7: iné finančné zdroje.
Váha: max. 10 bodov
Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie.

Vyhodnotenie splnenia kritérii pre poskytnutie dotácie na vypracovanie statického posudku PTV (terasy)
Maximálny počet bodov (max
100 bodov)
40

Hlavné kritériá

Hodnotený prvok

Vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti

Uchádzač k žiadosti priloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentáciu poškodenej nehnuteľnosti.

Rozsah statického posudku

Uchádzač k žiadosti priloží cenovú ponuku na vypracovanie statického posudku pristavanej
technickej vybavenosti (terasy) s rozpisom obsahu dokumentácie a cenou

25

Výška vkladu žiadateľa

Výška vkladu uchádzača v % zo stavebných nákladov na predmetnú terasu. 90% 25 bodov; 80% 20
bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov;

25

Iné finančné zdroje

Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie

10

Vyhodnotenie splnenia kritérii pre poskytnutie dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie PTV (terasy)
Maximálny počet bodov (max
100 bodov)

Hlavné kritériá

Hodnotený prvok

Vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti

Uchádzač k žiadosti priloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentáciu poškodenej nehnuteľnosti.
Uchádzač k žiadosti priloží statický posudok pristavanej technickej vybavenosti (terasy)
vypracovaný spôsobilou osobou

25

Rozsah projektovej dokumentácie

Uchádzač k žiadosti priloží cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie sanácie,
alebo rekonštrukcie pristavanej technickej vybavenosti (terasy)

20

Výška vkladu žiadateľa

Výška vkladu uchádzača v % zo stavebných nákladov na predmetnú terasu. 90% 25 bodov; 80% 20
bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov;

25

Iné finančné zdroje

Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie

10

Statický posudok

20

Vyhodnotenie splnenia kritérii pre poskytnutie dotácie na obnovu PTV (terasy)
Maximálny počet bodov (max
100 bodov)
15

Hlavné kritériá

Hodnotený prvok

Vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti

Uchádzač k žiadosti priloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentáciu poškodenej nehnuteľnosti.

Statický posudok

Uchádzač k žiadosti priloží statický posudok pristavanej technickej vybavenosti (terasy)
vypracovaný spôsobilou osobou

15

Ohlásenie udržiavacích prác

Uchádzač k žiadosti priloží doklad o ohlásení udržiavacích prác na príslušný stavebný úrad

15

Zmluva o budúcej zmluve

Uchádzač k žiadosti priloží zmluvu o budúcej zmluve s dodávateľom stavebných prác na obnovu
pristavanej technickej vybavenosti (terasy) s podrobným rozpočtom.

20

Výška vkladu žiadateľa

Výška vkladu uchádzača v % zo stavebných nákladov na predmetnú terasu. 90% 25 bodov; 80% 20
bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov;

25

Iné finančné zdroje

Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie

10

Vyhodnotenie splnenia kritérii pre poskytnutie dotácie na rekonštrukciu PTV (terasy)
Maximálny počet bodov (max
100 bodov)

Hlavné kritériá

Hodnotený prvok

Vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti

Uchádzač k žiadosti priloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,
fotodokumentáciu poškodenej nehnuteľnosti.

15

Projektová dokumentácia

Uchádzač k žiadosti priloží projektovú dokumentáciu rekonštrukcie pristavanej technickej
vybavenosti (terasy) s podrobným rozpočtom stavby.

15

Stavebné povolenie

Uchádzač k žiadosti priloží kópiu právoplatného stavebného povolenia

15

Zmluva o budúcej zmluve

Uchádzač k žiadosti priloží zmluvu o budúcej zmluve s dodávateľom stavebných prác na
rekonštrukciu pristavanej technickej vybavenosti (terasy) s podrobným rozpočtom.

15

Poloha, veľkosť a technická
náročnosť terasy

Výška stavebných nákladov na m2 predmetnej terasy a frekvencia pohybu po terase (prevádzky)

5

Výška vkladu žiadateľa

Výška vkladu uchádzača v % zo stavebných nákladov na predmetnú terasu. 90% 25 bodov; 80% 20
bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov;

25

Iné finančné zdroje

Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie
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KOMISIA DOTAČNEJ SCHÉMY NA POCHÔDZNE TERASY
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zápisnica zo zasadnutia Komisie dotačnej schémy na pochôdzne terasy, ktoré sa konalo
dňa 30. 04. 2021, online prostredníctvom videokonferencie ZOOM
Prítomní členovia komisie:
Za Magistrát hl. m. SR BA:

Sekcia právnych služieb :
Mgr. Andrej Fekete
Sekcia financií:
Ing. Marianna Mazáková
Sekcia správy nehnuteľností: Lenka Viziová
Sekcia výstavby:
Ing. arch. Jozef Nemec
Ing. Barbora Pavligová
Za GIB:
Ing. Karol Machánek
Mgr. Jakub Ryban
Za PK Team Bratislava – Zmena zdola:
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
(pozn. na stretnutie sa pripojila neskôr)
Za PK klub nezávislých poslancov:
Ing. Soňa Svoreňová
Za PK Team Vallo:
JUDr. Milan Vetrák, PhD.
Ing. Roman Lamoš
Za PK SaS-OKS-NOVA:
Ing. Ján Karman
Ospravedlnení:
Za PK Naša Bratislava:
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník
Tajomník komisie : Ing. Kristína Komendová
Začiatok rokovania: 10:00 h.
Zasadnutie sa konalo online prostredníctvom videokonferencie ZOOM.
Zasadnutie otvorila Ing. Barbora Pavligová, následne ho viedol zvolený predseda komisie
JUDr. Milan Vetrák, PhD.
Návrh programu v pozvánke:
1. Voľba predsedu komisie
2. Stručné predstavenie dotačnej schémy a výsledok podávania žiadostí – Sekcia výstavby
3. Priestor na otázky a doplňujúce informácie ohľadom schémy a žiadostí
4. Prerokovanie oblasti podpory a kritérií na vyhodnotenie žiadostí – diskusia, doplňujúce
informácie, vyhodnotenie splnenia kritérií jednotlivých žiadostí
5. Prerokovanie a hodnotenie jednotlivých žiadostí (stručné predstavenie každej žiadosti
a hodnotenia, návrhy, či žiadosť bude odporučená na pridelenie dotácie z celkovej alokácie
pre dotačnú schému, v prípade odporučenia neprideliť dotáciu – zdôvodnenie - * celý bod
platí v prípade ak hodnotenie žiadostí jednotlivými členmi komisie neprebehne online cez
systém egrant
6. Sumár hodnotenia o výške pridelených dotácií
7. Záver
•

Po privítaní všetkých prítomných členov komisie Ing. Barborou Pavligovou
nasledovala

voľba predsedu komisie podľa bodu 1. programu.
Návrh: JUDr. Milan Vetrák, PhD.
Hlasovanie:
Prítomní: 11, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 4
•

Zvolený predseda dal na odsúhlasenie rokovací poriadok komisie pre dotačný
program
„Rekonštrukcia verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave.“
Návrh: Zmena rokovacieho poriadku, doplniť do existujúceho rokovacieho poriadku možnosť
zasadania a hlasovania komisie elektronickou formou.
Hlasovanie:
Prítomní: 11, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3
• Následne dal predseda komisie hlasovať schválenie programu. Za schválenie
navrhovaného programu hlasovali všetci prítomní členovia v počte 11.
Schválený program:
1. Voľba predsedu komisie
2. Stručné predstavenie dotačnej schémy a výsledok podávania žiadostí – Sekcia výstavby
3. Priestor na otázky a doplňujúce informácie ohľadom schémy a žiadostí
4. Prerokovanie oblasti podpory a kritérií na vyhodnotenie žiadostí – diskusia, doplňujúce
informácie, vyhodnotenie splnenia kritérií jednotlivých žiadostí
5. Prerokovanie a hodnotenie jednotlivých žiadostí (stručné predstavenie každej žiadosti
a hodnotenia, návrhy, či žiadosť bude odporučená na pridelenie dotácie z celkovej alokácie
pre dotačnú schému, v prípade odporučenia neprideliť dotáciu – zdôvodnenie - * celý bod
platí v prípade ak hodnotenie žiadostí jednotlivými členmi komisie neprebehne online cez
systém egrant
6. Sumár hodnotenia o výške pridelených dotácií
7. Záver

K bodu 2
„Stručné predstavenie dotačnej schémy a výsledok podávania žiadostí – Sekcia výstavby“
Ing. Barbora Pavligová zo Sekcie výstavby zúčastnených informovala o počte prijatých
žiadostí. Žiadosť pre poskytnutie dotácie na vypracovanie statického posudku PTV (terasy)
podali 4 žiadatelia: vlastníci garáži Blagoevova 6 – 20, Námestie hraničiarov 1 – 11, Námestie
hraničiarov 13, Rovniakova 5 – 11.
Žiadosť pre poskytnutie dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie PTV (terasy)
podali 2 žiadatelia, ide o pochôdzne terasy na Karadžičovej 6 a Vavilovovej 20.
Žiadosť pre poskytnutie dotácie na obnovu PTV (terasy) podali 2 žiadatelia ide o pochôdzne
terasy na Lachovej 35 – 39 a Gessayovej 35 – 47. Prerozdeľovaná suma dotácie bola vo výške
200 000 €.

K bodu 3
„Priestor na otázky a doplňujúce informácie ohľadom schémy a žiadostí“
Členovia komisie sa dohodli na spôsobe bodovania jednotlivých žiadostí. Predložené žiadosti
sa hodnotili na základe splnených kritérií, podľa schváleného hodnotiaceho hárku. Pred
samotným bodovaní predseda komisie upozornil zúčastnených na etické pravidlá a vyzval
ich, aby v zmysle týchto pravidiel upozornili na prípadný konflikt záujmov. Všetci zúčastnení
súhlasili s hromadným hlasovaním.

K bodu 4
„Prerokovanie oblasti podpory a kritérií na vyhodnotenie žiadostí – diskusia, doplňujúce
informácie, vyhodnotenie splnenia kritérií jednotlivých žiadostí“
Ako prvé boli vyhodnotené žiadosti pre poskytnutie dotácie na vypracovanie statického
posudku. Podľa hodnotiaceho hárku boli obodované nasledovne:
• Obnova terasy Blagoevova 6 – 20:
70 bodov ....... navrhnutá suma: 1 068 €
• Obnova terasy Nám. hraničiarov 1 – 11:
70 bodov ....... navrhnutá suma: 540 €
• Obnova terasy Nám. hraničiarov 13:
70 bodov ....... navrhnutá suma: 312 €
• Obnova terasy Rovniakova 5 – 11:
70 bodov ....... navrhnutá suma: 360 €
Žiadosti pre poskytnutie dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len PD)
boli vyhodnotené nasledovne:
• PD pre renováciu pochôdznej terasy Karadžičova 6:
25 + 20 + 20 + 5 + 0
spolu 70 bodov ....... navrhnutá suma: 2 500
€
• PD pre renováciu pochôdznej terasy Vavilovova 20:
25 + 20 + 20 + 5 + 0
spolu 70 bodov ....... navrhnutá suma: 1 055
€
(pozn. do zmluvy je potrebné zapracovať možnosť financovania z dotácie iba tej časti
terasy, ktorej je žiadateľ aj vlastníkom)
Zvyšná suma 194 165 € bola prerozdelená medzi dve žiadosti pre poskytnutie dotácie na
obnovu PTV (terasy) nasledovne:
• Obnova pochôdznej terasy nad garážovým domom Lachová 35 – 39:
15 + 15 + 0 + 20 + 5 + 0
spolu 55 bodov ....... navrhnutá suma: 44 220
€
(pozn. financovanie žiadosti je potrebné podmieniť platným ohlásením udržiavacích
prác príslušným stavebným úradom)
• Obnova terasy Gessayova 35 – 47:
15 + 15 + 15 + 0 + 5 + 0
spolu 50 bodov ....... navrhnutá suma: 149 945
€
(pozn. financovanie žiadosti je potrebné podmieniť doplnením o zmluvu o budúcej
zmluve s budúcim dodávateľom prác resp. zmluvu s dodávateľom prác)
Predseda komisie dal hlasovať za navrhnuté rozdelenie dotácie. Všetci prítomní členovia
komisie súhlasili s navrhnutým rozdelením dotácie v počte 12.

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá sa informovala akým spôsobom sa uvažovalo so zelenými
terasami, prípadne či je možné do zmluvy zapracovať memorandum o mobilnej zeleni.
Predseda komisie vysvetlil, že sa vychádzalo zo zásad pre poskytovanie dotácií schválených
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2017 a že do budúcna sa
môže uvažovať so zelenými prvkami. Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá by mohla navrhnúť
kritérium hodnotenia týkajúce sa zelene. Ing. arch. Nemec reagoval, že dotačná schéma na
pochôdzne terasy bola odkomunikovaná s pracovníkom Hlavnej architektky mesta a že do
zmlúv by nemala byť zapracovaná žiadna podmienka, ktorá by mohla odradiť žiadateľov
o dotáciu. Vyzdvihol fakt, že je úspechom, že sa prihlásilo toľko žiadateľov. Ing. arch. Mgr.
art. Elena Pätoprstá navrhuje prijať uznesenie o doplnení kritérií a navrhuje, aby sa Ing. arch.
Nemec spojil s Hlavnou architektkou mesta. Ing. Mazáková sa zapojila do diskusie s otázkou
kto bude správcom zelene. P. Víziová poukázala na fakt, že zeleň na terasách by mala byť
dobrovoľná a podmienená tým, že starostlivosť o ňu prejde na vlastníkov terás. Ing. arch.
Mgr. art. Elena Pätoprstá súhlasila nepodmieňovať získanie dotácie s povinnosťou zahrnutia
zelene, ale do kritérií navrhla pridať bodovanie, ktoré by motivovalo žiadateľov zahrnúť do
projektov aj „zelené prvky“.

K bodu 6
„Sumár hodnotenia o výške pridelených dotácií“
Pozri tabuľku (prílohu č. 1 - Dotačná schéma na pochôdzne terasy 2021 - zoznam žiadostí
o dotáciu)

•
•
•
•
•
•
•
•

K bodu 7
„Záver“
P. Pavligová nahrá výsledky tejto komisie do systému Egrant ako hodnotiteľ.
Sekcia výstavby predloží návrh tejto komisie na pridelenie výšky dotácií na
pochôdzne terasy na PPP, MsR a MsZ na schválenie.
Od žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia sa bude požadovať fotodokumentácia
zrealizovaných, obnovených terás pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii.
Zapracovať do návrhov zmlúv so žiadateľmi o dotáciu uvedené podmienky pridelenia
dotácie v zmysle bodu 4 tohto zápisu.
Do dotačných zmlúv zapracovať súhlas so zverejnením osobných údajov.
Návrhy dotačných zmlúv poslať členom komisie na kontrolu a prípadné doplnenie
ešte pred ich predložením na PPP
Zápis poslať členom komisie na odsúhlasenie.
Sekcia výstavby sa spojí s Hlavnou architektkou pri nadstavovaní novej výzvy a do
posudzovaných kritérií sa pridajú „zelené prvky“. Sekcia výstavby zvolá znova túto
komisiu koncom roka, kde sa spoločne spresnia kritéria na udelenie dotácie na
budúci rok a tiež sa prehodnotí hodnotenie žiadostí v systéme Egrant.

Predseda komisie dotačnej schémy uzavrel zasadnutie so slovami, že je potrebné myslieť na
budúci rok a snažiť sa o pridelenie viac financií, 200 000 € stačiť určite nebude.

JUDr. Milan Vetrák, PhD., v.r.
Predseda komisie

Zapísala : Ing. Kristína Komendová – tajomník komisie
Prílohy :
Príloha č. 1 – tabuľka Dotačná schéma na pochôdzne terasy 2021 - zoznam žiadostí o dotáciu

aktualizácia ku : 03.05.2021

DOTAČNÁ SCHÉMA NA POCHÔDZNE TERASY 2021 - ZOZNAM ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU
Číslo

Projekt

Žiadateľ

1

Obnova Pochôdznej terasy nad Vlastníci NP Lachová 35-39
garážovým domom Lachová 35- v zastúpení HomePro
39
Správcovská

2

Vlastníci garáži Blagoevova
6-20, v zastúpení
správcom: Bytové družstvo
Obnova terasy Blagoevova 6-20 Petržalka

3

Obnova terasy Námestie
hraničiarov 1-11

Vlastníci garáži Námestie
hraničierov 1-11, v
zastúpení správcom:
Bytové družstvo Petržalka

4

Obnova terasy Námestie
hraničiarov 13

Vlastníci garáži Námestie
hraničiarov 13, v zastúpení
správcom: Bytové družstvo
Petržalka

5

Vlastníci garáži
Rovniankova 5-11, v
Obnova terasy Rovniankova 5- zastúpení správcom:
11
Bytové družstvo Petržalka

6

Obnova terasy Gessayova 3547

7

Príprava - Projektová
dokumentácia pre renováciu
pochôdznej terasy ( pozn.
Karadžičova 6 )

8

Zelená terasa (
pozn.Vavilovova 20)

CELKOVÝ SÚČET

Vlastníci garáži Gessayova
35-47, v zastúpení
správcom: Bytové družstvo
Petržalka

Spoločenstvo vlastníkov
bytov Svojeť - 84 b.j.

TESORO s.r.o.

MČ

Čo žiada

Kontakt

Celkový
rozpočet

Požadovaná suma

Vlastné zdroje

Krytie

Hodnotenie komisie počet bodov

Návrh dotácie

Návrh dotácie v %

Čo chýba k žiadosti

Výzva na
doplnenie

Problémy

Poznámky

Poslaná mailom 14.4.2021 (
doplnenie musí byť
do 22.4.2021)

Žiadajú rekonštrukciu nie Obnovu v žiadosti, Ohlášku iba
podali, nemajú ju vydanú ( boli vyzvaní na doplnenie
Formulár žiadosti vrátený na
statického posudku - doplnili), starý projekt bez výkazu doplnenie - doplnené 23.4.2021,
výmer - menia vrstvy po nosnú konštrukciu
Nové čestné prehlásenie netreba

Petržalka

p. Gombárik Stavebné práce:
0904090191,
Rekonštrukcia PTV ( terasy) gombarik@homepro.sk

132 306,76 €

66 000,00 €

66 000,00 €

50%

55 bodov

44 220,00 €

67%

doplnené čiastočne 23.4.2021, chýba platné ohlásenie dať do zmluvy ako podmienku pridelenia dotácie
doplnenie ohlásenia

Petržalka

Prieskumné práce:
vypracovanie statického
posudku PTV ( terasy)

p. Hodásová 0905540302,
jana.hodasova@bd-p.sk

2 136 €

1 068,00 €

1 068,00 €

50%

70 bodov

1 068,00 €

100%

doplnené 20.4.2021

Poslaná mailom 12.4.2021 (
doplnenie musí byť
do 20.4.2021)

Formulár žiadosti vrátený na
doplnenie - doplnené 20.4.2021
,Nové čestné prehlásenie netreba

Petržalka

Prieskumné práce:
vypracovanie statického
posudku PTV ( terasy)

p. Hodásová 0905540302,
jana.hodasova@bd-p.sk

1 080 €

540,00 €

540,00 €

50%

70 bodov

540,00 €

100%

doplnené 20.4.2021

Poslaná mailom 12.4.2021 (
doplnenie musí byť
do 20.4.2021)

Formulár žiadosti vrátený na
doplnenie - doplnené 20.4.2021
,Nové čestné prehlásenie netreba

Petržalka

Prieskumné práce:
vypracovanie statického
posudku PTV ( terasy)

p. Hodásová 0905540302,
jana.hodasova@bd-p.sk

624 €

312,00 €

312,00 €

50%

70 bodov

312,00 €

100%

doplnené 20.4.2021

Poslaná mailom 12.4.2021 (
doplnenie musí byť
do 20.4.2021)

Formulár žiadosti vrátený na
doplnenie - doplnené 20.4.2021
,Nové čestné prehlásenie netreba

Petržalka

Prieskumné práce:
vypracovanie statického
posudku PTV ( terasy)

p. Hodásová 0905540302,
jana.hodasova@bd-p.sk

720 €

360,00 €

360,00 €

50%

70 bodov

360,00 €

100%

doplnené 20.4.2021

Poslaná mailom 12.4.2021 (
doplnenie musí byť
do 20.4.2021)

Formulár žiadosti vrátený na
doplnenie - doplnené 20.4.2021
,Nové čestné prehlásenie netreba

doplnené čiastočne 20.4.2021, Chýba zmluva s
dodavateľom - dať do zmluvy ako podmienku pridelenia
dotácie doplnenie zmluvy s dodavateľom

Poslaná mailom 14.4.2021 (
doplnenie musí byť
do 21.4.2021)
Chýba zmluva s dodavateľom, chcú si brať aj úver

Formulár žiadosti vrátený na
doplnenie - doplnené 20.4.2021,
Majú platné ohlásenie, nemajú
zmluvu s dodavateľom, majú
vlastné financie + chcú si brať úver,
Nové čestné prehlásenie netreba

Petržalka

Udržiavace práce: obnova
PTV (terasy)

p. Hodásová 0905540302,
jana.hodasova@bd-p.sk

Ružinov

Prípravné práce:
vypracovanie projektovej
dokumentácie na sanáciu,
alebo rekonštrukciu PTV
(terasy)

p.Plesníková 0907736279,
svbsvojet@gmail.com

Petržalka

Prípravné práce:
vypracovanie projektovej
dokumentácie na sanáciu,
alebo rekonštrukciu PTV
(terasy)

p. Komorová 0910199337,
petra.maronova@gmail.co
m

496 826 €

5 000 €

2 110 €

248 413,00 €

2 500,00 €

1 055,00 €

320 248 €

248 413,00 €

2 500,00 €

1 055,00 €

50%

50%

50%

50 bodov

70 bodov

70 bodov

149 945,00 €

2 500,00 €

1 055,00 €

200 000,00 €

60%

100%

doplnené 20.4.2021

100%

doplnené 20.4.2021 - v zmluve podmienka, že dotácia
môže byť len na práce na časti terasy vo vlastníctve
žiadateľa

Poslaná mailom 12.4.2021 (
doplnenie musí byť
do 20.4.2021)
Poslaná mailom 12.4.2021 (
doplnenie musí byť
do 20.4.2021),
čiastočne doplnila
12.4. - viď mail
mojaterasa

Cenová ponuka na PD je na 4000 euro bez DPH ( 4800
euro s DPH nie 5000 euro s DPH) - poslali vysvetlenie
mailom

Nové čestné prehlásenie netreba

Vlastník stavby je p. Petra Maronová, žiadateľ p. Petra
Komorová - zaslaný doklad. P. Maronova vlastní iba časť
predmetnej terasy, nie celú časť na ktorú chce dať
vypracovať PD

Nové čestné prehlásenie netreba

