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NÁVRH UZNESENIA 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie  

Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a plán 
rekonštrukcií pre rok 2022 

B. žiada  

Mgr. Zdenku Zaťovičovú, námestníčku primátora  
1.zabezpečiť predloženie návrhu plánovaných investícií v rámci návrhu rozpočtu pre rok 

2022 
2.predložiť každoročne do 31.marca aktuálneho roka za uplynulý kalendárny rok informáciu 

o stave rekonštrukcií základných umeleckých škôl a centier voľného času Mestskému za-
stupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

                                                               T: 31.3.2023  



Dôvodová správa 

Súhrnný prehľad o investičnej činnosti hl. mesta vo vzťahu k objektom základných umelec-
kých škôl a centier voľného času (ďalej len „Prehľad“)  sa  predkladá  na  rokovanie Mestské-
ho zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu informovania MsZ o priebehu in-
vestičných aktivít vo vzťahu k objektom CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy, ako aj o návrhu pokračovania v týchto aktivitách v roku 2022 respektíve 
v roku 2023. 

Pracovná skupina pre znižovanie modernizačného dlhu CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hl.mesta SR Bratislavy pôsobí pod gesciou námestníčky Zdenky Zaťovičovej a 
koordináciou Zuzany Stanovej (ďalej ako PS CVČ-ZUŠ). Jej členmi sú najmä vedúci a 
odborní pracovníci dotknutých útvarov, OTSaIM, OŠŠaM, SF, OPaS a Sekcie výstavby.  

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 242/2021 zo 
dňa 04. 11. 2021 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať „Pre-
hľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier voľné-
ho času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a plán re-
konštrukcií pre rok 2022“. 

Materiál sa skladá zo štyroch častí: 

1. Odpočet Plánu rekonštrukcií do konca roka 2020 a v roku 2021  
2. Odpočet rekonštrukcií v rámci projektu ELENA 
3. Plán rekonštrukcií pre rok 2022  
4. Vzťah k rozpočtu hl. mesta a aktivity smerujúce k získavaniu mimorozpočtových ex-

terných zdrojov na investície do budov CVČ a ZUŠ (Odpočet získaných grantov a 
dotácií) 

                                                   



1. ODPOČET PLÁNU REKONŠTRUKCIÍ DO KONCA ROKA 2020 A  V 
ROKU 2021 

Obvod Bratislava I - MČ Staré Mesto:  
1.1. CVČ ŠTEFÁNIKOVA 35 (NKP) 
• Kompletná rekonštrukcia fasády podľa KPÚ, repasácia okien a žľabov/zvodov na objekte 

(náklady 173.000,00 Eur s DPH)  
• Dokončenie výmeny kotolne na (náklad rekonštrukcie 10.000,00 Eur s DPH), 
• Sanácia zatečeného muriva a rekonštrukcia dielne nachádzajúcej sa v suteréne objektu 

(predpokladaný náklad rekonštrukcie 10.000,00 Eur s DPH), 
• Odizolovanie objektu Štefánikova 35 zo všetkých 4 strán z dôvodu zatekania do objektu 

(náklad rekonštrukcie 100.000,00 Eur s DPH), 
 VŠETKO ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ 

1.2. ZUŠ Miloša Ruppeldta PANENSKÁ 
• Oprava a sanácia zatekajúcej strechy - ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ 
• Oprava vstup.dverí, rozbitých okien a WC - ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ 
• Rekonštrukcia havarijného stavu toaliet a zázemia na dvoch podlažiach, v súlade so 

schváleným projektom (predpokladaný náklad rekonštrukcie 30.000,00 Eur s DPH) - 
NEZREALIZOVANÉ pre nezladiteľnosť s chystanou kompletnou rekonštrukciou, podľa 
riaditeľky sú súčasné kapacity toaliet dostatočné  

1.3. ZUŠ RADLINSKÉHO 53 
• Rekonštrukcia odpadových potrubí v objekte Radlinského 53 (predpokladaný náklad rekon-
štrukcie 8.000,00 Eur s DPH), ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ 

• Odvodnenie základov budovy - ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ 
• Osadenie otváracieho okna vo vstupnej časti objektu nad vchodovými dverami (predpokla-

daný náklad rekonštrukcie 1.000,00 Eur s DPH) ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ 
• NAVIAC: Kompletná revitalizácia záhrady objektu- VYPROJEKTOVANÉ, V REALI-

ZÁCII 

Obvod Bratislava II - MČ Ružinov:  

1.4. EXNÁROVA 6 (URÁNOVÁ) 
•  Spustenie kompletnej rekonštrukcie v hodnote 1,78 mil. Eur- SPLNENÉ, STAVENISKO 

ODOVZDANÉ, PREBIEHAJÚ STAVEBNÉ PRÁCE 
• Prečistenie kanalizačných a dažďových odpadov a montáž odvodňovacích žľabov na objek-

te (predpokladaný náklad rekonštrukcie 16.200,00 Eur s DPH)- SPLNENÉ 

1.5 ZUŠ Ľudovíta Rajtera SKLENÁROVA 2 
Výmena kotolne a vykurovacej siete  (predpokladaný náklad rekonštrukcie 160.000,00 Eur 
s DPH), ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ 



Obvod Bratislava III - MČ Nové Mesto a MČ Rača:  

1.6. CVČ HLINÍCKA UL. 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu budovy - obv.plášť, strecha, okná 
atď.prostredníctvom Sekcie výstavby (predpokladaný náklad rekonštrukcie 15.000,00 Eur 
s DPH)- V PRÍPRAVE (v rámci prebiehajúceho projektu ACC KLIMA z  fin.mechanizmu- 
EHP a Nórska-NFM) 

1.7 CVČ HLINÍCKA  (ŠH NA PIONIERSKEJ UL.) 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu budovy - obv.plášť, strecha, okná 
atď.prostredníctvom Sekcie výstavby (predpokladaný náklad: 15.000,00 Eur s DPH) - 
NEZREALIZOVANÉ PRE ZÁSADNÚ ZMENU SITUÁCIE- budova má statické problémy 
zapríčinené už pri jej výstavbe. Objekt nie je možné riešiť v rámci energetických opatrení (za-
teplenie, výmena okien) bez zásadnej investície do základov objektu. Sekcia výstavby 
pripravuje odborné riešenie, bude v krátkom čase predložené PPP a príslušným  komisiám 
MsZ 

- objekt preto nie je možné zahrnúť a financovať z ACC KLIMA projektu cez NFM z 
časových dôvodov- pri takejto náročnosti stavebných prác by sa čas projekčnej, 
povoľovacej  aj realizačnej fázy predĺžil a prekročil lehoty povolené grantovým pro-
gramom. Z tohto dôvodu bol objekt ŠH Pionierska pre ACC KLIMA nahradený objek-
tmi CVČ na Hliníckej ul. v MČ Rača, ktoré sú dnes nevyužívané či zhavarované 

1.8. ZUŠ HÁLKOVA UL. 
Sanácia omietok v triedach na prízemí po zatečení v objekte Hálkova 56 (predpokladaný ná-
klad rekonštrukcie 24.000,00 Eur s DPH), V REALIZÁCII  
• Výmena interiérových dverí na objekte Hálkova 56 (predpokladaný náklad rekonštrukcie 

7.500,00 Eur s DPH) - V REALIZÁCII  

1.9. ZUŠ VRBENSKÉHO UL. 
• rekonštrukcia priestorov Hlinícka pre účely ZUŠ Vrbenského - V REALIZÁCII  

Obvod Bratislava IV - MČ Dúbravka, Karlova Ves a Devínska Nová Ves:  

 1.10 CVČ BATKOVA UL. ( prebieha VO- tzv. mikrosúťaž v rámci rámcovej zmluvy)  
• Kompletná oprava telocviční - V  REALIZÁCII, ONESKORENÉ PRE VÝPADOK KA-

PACÍT RÁM. DODÁVATEĽOV  
• Osadenie lezeckej steny v interiéri: ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ (foto v  prezentácii) 
• Transformácia súčasného ihriska vo vnútri areálu na inkluzívny športovo- voľnočasový are-

ál projekt upravený na základe požiadaviek s CVČ na 2. etapy- v 1. etape upravený exteriér- 
otvorené verejn é priestranstvo pred CVČ, v 2. etape priestory za bránou CVČ - 1. etapa 
ZREALIZOVANÁ A UKONČENÁ (foto v  prezentácii) 

1.11. ZUŠ ISTRIJSKÁ UL. 
• Oprava striech: ČIASTOČNE ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ / 1 strecha4 167,0 vrá-

tane DPH ukončená + 2 strecha v realizácii 22 608,0 vratane DPH/ 

1.12. ZUŠ J. Kresánka KARLOVESKÁ UL. 
• Oprava odpadových potrubí na objekte Karloveská 3 (predpokladaný náklad rekonštrukcie 

16.000,00 Eur s DPH), - ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ 



• Výmena kanalizácie, rozvodov teplej a studenej vody na objekte Karloveská 3 (predpokla-
daný náklad rekonštrukcie 35.000,00 Eur s DPH) - ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ 

• Oprava strechy a výmena plechu na objekte na Sekulskej ul. ZREALIZOVANÉ A UKO-
NČENÉ 

• Príprava nadstavby koncertnej sály a výťahu (predpokladaný náklad 340.000 Eur s DPH, 
rozpočet vzíde z projektovej dokumentácie, spracúva OPS) - V REALIZÁCII 

Obvod Bratislava V - MČ Petržalka: 

1.13. ZUŠ  Františka Oswalda GESSAYOVA UL.:  
• v prípade neúspechu VO kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení  (o zákazku na 

lávku nie je zatiaľ záujem) - ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ (foto v  prezentácii) 
• Rekonštrukcia prístupovej lávky na objekte, ktorá je v havarijnom stave  mimo prevádzky 

(predpokladané náklady 55.000,00 Eur s DPH) - NEZREALIZOVANÉ PRE 500 PER-
C.NÁRAST CENY OD RÁM. DODÁVATEĽA, odborne posúdené Sekciou výstavby, vyh-
lásené nové VO formou Design and Build 

1.14.  ZUŠ Františka Oswalda, DALIBOROVO NÁM.     
• vybudovanie novej kotolne a vykurovacej siete (predpokladaný náklad rekonštrukcie 

96.000,00 Eur s DPH) ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ (foto v  prezentácii) 
• búranie staticky narušených garáží neznámeho vlastníka nachádzajúcich sa pri objekte Dal-

iborovo nám. 2 (predpokladaný náklad búracích prác 12.000,00 Eur s DPH) ZREALIZO-
VANÉ A UKONČENÉ (foto v  prezentácii) 

1.15. ZUŠ Jána Albrechta TOPOĽČIANSKA UL. 
• Kompletná rekonštrukcia strechy a vytvorenie celkom novej koncertnej sály- zvýšenie ka-

pacít na výuku (náklad rekonštrukcie 140.000,00 Eur s DPH) 
• Výmena teplovodných konektorov na riešenie opakovaných havárií na potrubiach (náklad 

rekonštrukcie 60.000,00 Eur s DPH),  
    VŠETKO ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ 



2. ODPOČET REKONŠTRUKCIÍ V RÁMCI TZV. SCHÉMY ELENA 

V rámci schémy ELENA boli rozpracované na rekonštrukciu nasledovné objekty. Na 
jednom objekte sa podarilo riadne realizovať stavbu. V zvyšných 3 objektoch bola zho-
toviteľom vyhotovená a OPS riadne schválená kompletná realizačná projektová doku-
mentácia,  v stavebných prácach však nebolo možné pokračovať pre tak významné zvý-
šenie cien dodávateľom,  že nebolo možné zabezpečiť ich finančné krytie. OPS rozhodla 
o ďalšom postupe tak, že PD od zhotoviteľa odkúpi a zhotoviteľa budeme obstarávať po 
získaní prostriedkov z Fondu obnovy, resp. iných externých zdrojov. Uvedené objekty sa 
kvalifikujú do Fondu obnovy ako aj iných dotačných schém zameraných na energetickú 
hospodárnosť verejných budov.  

Zoznam objektov v rámci ELENA a stručný popis opatrení:  

2.1. ZUŠ Jána Albrechta - Topoľčianska ul. -  PD HOTOVÁ, STAVBA V REALIZÁCII  
Plánované realizovanie opatrení v rámci projektu ELENA: 

• Zateplenie obvodových stien – nezateplená časť objektu 
• Zateplenie plochej strechy 
• Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 
• Merače pre prenos a zaznamenávanie údajov 
• Modernizácia osvetľovacej sústavy 

2.2. ZUŠ Františka Oswalda - Daliborovo námestie  PD HOTOVÁ 
Plánované realizovanie opatrení v rámci projektu ELENA: 

• Zateplenie obvodových stien 
• Zateplenie plochej strechy 
• Výmena otvorových konštrukcií 
• Modernizácia osvetľovacej sústavy 
• Merače pre prenos a zaznamenávanie údajov 

2.3. ZUŠ Hálkova ul.  PD HOTOVÁ 
Plánované realizovanie opatrení v rámci projektu ELENA: 

• Zateplenie plochej strechy 
• Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 
• Modernizácia osvetľovacej sústavy 
• Merače pre prenos a zaznamenávanie údajov 

2.4. ZUŠ Gessayova ul.  PD HOTOVÁ 
Plánované realizovanie opatrení v rámci projektu ELENA: 

• Zateplenie obvodových stien 
• Zateplenie plochej strechy 
• Výmena otvorových konštrukcií 
• Hydraulické vyregulovanie 
• Modernizácia osvetľovacej sústavy 
• Merače pre prenos a zaznamenávanie údajov 



3. PLÁN REKONŠTRUKCIÍ PRE ROK  2022 

Plán rekonštrukcií pre rok 2022 vychádza zo stratégie uvedenej v materiáli “Prehľad zreal-
izovaných rekonštrukcií na objektoch ZUŠ/CVČ a návrh plánu rekonštrukcií do konca roka 
2020 a pre rok 2021”, ktorý schválilo MsZ (Bod 5. Alternatívy 1 a 2 materiálu) je ovplyvnený 
dvomi zásadnými faktormi: 

• výrazné obmedzenie finančných prostriedkov hl. mesta 
• realizácia dvoch stavebne a finančne najnáročnejších rekonštrukcií ČVČ/ZUŠ - objektov na 

Uránovej ul. a Panenskej ul. 
  

V zmysle uvedeného budú v roku 2022 realizované tieto projekty: 

3.1. Kompletná rekonštrukcia ZUŠ na Uránovej ul. (MČ Ružinov, kryté v rozpočte) 
3.2. Kompletná rekonštrukcia ZUŠ M. Ruppeldta na Panenskej ul. (MČ Staré Mesto, čia-
stočne kryté v rozpočte, v riešení) 
3.3. Rekonštrukcia priestorov objektov na Židovskej ul. pre účely ZUŠ J. Kowalského, - 
zostatok prác z roku 2021 (MČ Staré Mesto, kryté v rozpočte) 
3.4. Rekonštrukcia exteriéru a energetické opatrenia na CVČ Hlinícka v rámci projektu 
ACC Klima -  fin.mechanizmu EHP a Nórska, náhrada za objekt ŠH Pionierska (MČ Rača, 
kofinancovanie zabezpečené v rozpočte) 

(Poznámka: Bod 3.2. je relevantný v prípade schválenia zostávajúceho fin.krytia v rozpočte 
pre rok 2022 a 2023 a výhľadovo pre rok 2023, Bod 3.4. si môže vyžadovať formálnu zmenu 
uznesenia MsZ) 

Rekonštrukcie CVČ a ZUŠ v roku 2022 
Popis súčasného stavu  

3.1.  Kompletná rekonštrukcia ZUŠ Exnárova 6 (objekt na Uránovej ul.)  
• riadne prebiehajúce stavebné práce  
• odstránené schátrané časti objektu, objekt súčasnosti v stave hrubej stavby, t.j. menej atrak-

tívny pre vandalov a iné neprispôsobivé osoby 
• objekt je strážený SBS 
• OPS zvažuje zapojenie objektu do financovania z NFM (ACC Klima) pre dobré energetické 

a klimatické parametre prebehajúcej rekonštrukcie 

3.2. Kompletná rekonštrukcia ZUŠ M. Ruppeldta na Panenskej ul. 



• získaná dotácia z Min.kultúry vo výške 675.000,- Eur 
• VO na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie: stav pred podpisom zmluvy s úspešným uchá-

dzačom 
• príprava na sťahovanie do náhradných priestorov 
• intenzívne kroky k získaniu ďalších externých finančných zdrojov 

3.3. Rekonštrukcia priestorov objektov na Židovskej ul. pre účely ZUŠ J. Kowalského 
•  rekonštrukcia spustená, prevažná časť má byť zrealizovaná ešte v roku 2021 
•  spolupráca so Sekciou sociálnych vecí a BKIS 

3.4. Rekonštrukcia exteriéru a energetické opatrenia na CVČ Hlinícka 
• objekt č. 2 bol v roku 2021 zhavarovaný a neprístupný 
• boli posúdené rôzne varianty nakladania z týmto objektom, záujem o jeho rekonštrukciu a 

prevádzku prejavili subjekty súkromného charakteru na prevádzku napr. súkromnej mater-
skej školy, hl.mesto by tak rekonštrukciou nič nezískalo, naopak, stratilo by priestory pre 
deti navštevujúce CVČ aj susediacu ZUŠ Vrbenského, ktorá trpí nedostatkom priestorov na 
výuku 

• bolo rozhodnuté, že hl.mesto objekt zrekonštruuje pre účely CVČ Hlinícka aj ZUŠ Vrben-
ského, ktoré sa dohodli na jej budúcom užívaní 

• na objekte bolo realizované statické posúdenie aj skúmanie príčin havárie, išlo o haváriu 
kanalizácie, ktorá bola v roku 2021 odstránená 

• v októbri 2021 bola vypracovaná PD na rekonštrukciu vnútorných priestorov objektu č. 2 a 
prebieha VO na zhotoviteľa, rekonštrukcia prebehne do konca roku 2021 

• Rekonštrukcia v roku 2022 je naplánovaná v rámci implementácie grantu z NFM ACC Kli-
ma a týka sa exteriéru budovy (obv.plášť, okná, strecha) 

• do konca roka 2022 tak bude objekt kompletne zrekonštruovaný, zvonka aj zvnútra a ZUŠ 
získa chýbajúce priestorové kapacity 



4. Finančná stránka a aktivity smerujúce k získavaniu mimorozpočtových 
externých zdrojov na investície do budov CVČ ZUŠ 

4. 1. Rozpočet hl. mesta a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 

Výška investícií do budov CVČ/ZUŠ za rok 2021 predstavuje v rámci rozpočtu Oddelenia 
technickej správy nehnuteľností (OTSN) a Sekcie výstavby- Oddelenia pozemných stavieb 
(OPS) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.mesta (samotné CVČ a ZUŠ) sumu:  

- 575 364,46,- Eur s DPH v režime bežných výdavkov,  
- 776 239,- Eur s DPH v režime kapitálových výdavkov.  1

Náklady na plánované rekonštrukcie ZUŠ/CVČ na rok 2022 v rozpočte hl.mesta predstavujú 
sumu 3.170.672,-,-  Eur s DPH v režime kapitálových výdavkov. 

Uvedený plán rekonštrukcií na rok 2022 je iba orientačný, k upresneniu prác a objektov, 
na ktorých budú práce vykonávané dôjde až po schválení rozpočtu na rok 2022 podľa schvá-
lených finančných prostriedkov v kapitole kapitálových aj bežných výdavkov.  

Predpokladaný objem kapitálových výdavkov na realizáciu investícií do objektov CVČ ZUŠ 
prostredníctvom Sekcie výstavby pre rok 2022 predstavuje sumu 3.170.672,- Eur s DPH pri 
nasledovných projektoch: 

• CVČ Uránová ul.: 1.602 tis. Eur  2

• ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská ul. : 1.092 tis. Eur , z toho grant 675.000,- Eur,  3

• CVČ Hlinícka ul. (exteriér budovy): 211. 917,- Eur, z toho grant 74.140,- Eur,  
• ZUŠ Gessayova (interiér budovy): 129.754,- Eur, financované z dotácie ÚV SR 

SPOLU: 3.170.672,- Eur s DPH 
Z toho účelové granty/dotácie: 878.894,- Eur 
Vlastné zdroje hl.mesta: 2.291.778,- Eur 

V zmysle dohodnutého postupu OTSN v spolupráci s OŠŠaM a OPS pripravilo návrh 
investícií a bol predložený do návrhu rozpočtu hl. mesta Bratislavy pre rok 2022. 

4.2. Externé zdroje 

V  oblasti externých zdrojov realizovala PS CVČ-ZUŠ tieto aktivity: 
1.Pravidelne monitoruje spolu s OPaS aktívne vyhľadáva možnosti získania externých zdro-

jov 

 Údaj bol aktualizovaný o čerpanie rozpočtu/aktuálnu fakturáciu rekonštrukcie objektu na  Uránovej ul.1

 Predpokladaný zostatok k 1.1. 20222

 Pre rok 2021, 2.000 tis. Eur pre rok 20223



2.Pripravuje príslušnú projektovú dokumentáciu pre jednotlivé objekty tak, aby bolo hlavné 
mesto pripravené v prípade vyhlásenia vhodnej výzvy podať žiadosť o dotáciu/NFP 

3.Zapája sa do všetkých výziev a schém, ktoré vytvárajú možnosť získať zdroje, či už ide o 
dotačnú výzvu alebo výzvy vlády vo vzťahu k magistátu na predkladanie investičných zá-
merov (a má k tomu pripravené relevantné podklady)  

4. Na základe poverenia od vecne príslušného námestníka primátora rokuje s predstaviteľmi 
štátnej správy o systémových opatreniach na získanie zdrojov (na úrovni GR sekcie) 

  VŠETKY CIELE SA RIADNE PLNIA. Pracovnej skupine v zložení dotknutých odborných 
útvarov a gescie OPaS sa podarilo v sledovanom období získať: 
     A) 360 tis. Eur z NFM (ACC Klima)  4

     B) 675 tis. Eur z Min.kultúry na NKP ZUŠ M. Ruppeldta - Panenská ul.  
     C) 1,62 mil. Eur z dotácií Min.školstva a Min.práce na prevádzkové náklady a investície 
     D) 50 tis. Eur zo súkromných zdrojov (ZUŠ na Radlinského) 
      
    GRANTY A DOTÁCIE SPOLU: 2. 705.000,- Eur  

Konkrétne ciele:  
1.Zaradenie objektu ZUŠ na Panenskej ul. do tzv. prioritného zoznamu pamiatok, čo umožní 

uchádzať sa  o masívnejšie zdroje z prostredia Ministerstva kultúry (MK SR) ale aj iných 
fondov, pri ktorých je oprávnenosť žiadateľa viazaná na tento zoznam (ZUŠ Panenská je 
síce NKP, ale v predmetnom zozname nefiguruje) SPLNENÉ, ZREALIZOVANÉ V PL-
NOM ROZSAHU 

2.ožiadať o dotáciu od MK SR na objekt ZUŠ na Panenskej ul. z tzv . veľkého programu 1.6. 
ns komplexné obnovy pamiatok- SPLNENÉ, DOTÁCIU SME ZÍSKALI 

3.Presadiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), aby aj vzdelávacie 
inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, ktoré nevykonávajú prenesený vý-
kon štátnej správy boli oprávnené uchádzať sa o finančné zdroje MŠVVaŠ napr. (ale nie 
len) určené na sanáciu havárií na školských budovách a vytvoriť tak pre hlavné mesto ďalší 
systémový prístup k financiám PLNÍ SA 

4.Presadiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), aby aj vzdelávacie 
inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.mesta, ktoré nevykonávajú prenesený výkon štát-
nej správy boli oprávnené, resp. neboli vylúčené z možnosti uchádzať sa o fin.zdroje na in-
vestičné aktivity napr. zo schém REACT, Fondu obnovy alebo nového programového ob-
dobia EŠIF a pod. SPLNENÉ 

5.Mať ku každému objektu, ktorý si rekonštrukciu vyžaduje pripravenú kvalitnú dokumentá-
ciu (projektovú aj obsahovú), ktorá bude spĺňať moderné kritériá (klimatické, energetické 
ako aj sociálne s ohľadom na komunitný život a inklúziu).  SPLNENÉ A PLNÍ SA, REA-
LIZOVANÉ PODĽA KAPACÍT SEKCIE VÝSTAVBY A FIN.MOŽNOSTÍ  

                      
NOVÉ ÚLOHY: 
1. Aktivity smerom k Fondu obnovy: cieľom je získať financie na obnovu zostávajúcich ob-

jektov nerealizovaných v rámci schémy ELENA (pre výrazné zvýšenie ceny diela od zho-
toviteľa/ov) 

2. Získať granty/dotácie, či iné externé zdroje na dofinancovanie rekonštrukcie Domu hudby, 
ZUŠ M.Ruppeltda na Panenskej ul. vo výške min. 500tis. Eur 

 Bude upresnené a aktualizované nakoľko dochádza k zmene objektov zapojených do projektu. Výška grantu je určená per4 -
centuálne z výšky investície, ktorá je pri každom objekte iná. Navrhnuté budovy na implementáciu zo strany Sekcie výstavby 
podliehajú schváleniu Min.ŽP.




