
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva  

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 16.12.2021 

 

 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ,,Ochrana verejného 

zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ 

(IROP-PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2021 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu  

3. Predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci výzvy 

,,Ochrana verejného zdravia a zníženie 

dopadov koronavírusovej pandémie na 

regionálnej a miestnej úrovni“ (IROP-

PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID 

výzva 

4. Uznesenie MsR č. 257/2021 zo dňa 

2.12.2021 

5. Výpis zo ZOOM videokonferencie  

    zasadnutia Komisie finančnej stratégie 

    a pre správu a podnikanie s majetkom 

    mesta MsZ zo dňa 29.11.2021            
 

 

 

Predkladateľ: 

 

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 

primátor  

 

Zodpovedný: 

 

Mgr. Ctibor Košťál v. r.  

riaditeľ magistrátu 

 

Spracovateľ: 

 

RNDr. Mgr. Viera Sláviková v. r. 

vedúca oddelenia programovania a spolupráce 

 

Mgr. Tomáš Čekme v. r. 

oddelenie programovania a spolupráce 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 

 

Kód uzn.: 6.1.2 

 

 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s cieľom realizácie 

projektu v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie 

dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ financovaného 

prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) s kódom 

výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63, ktorého ciele sú v súlade s ochranou verejného 

zdravia v rámci koronavírusovej pandémie; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5 %, bude určené konkrétnou sumou z celkových oprávnených výdavkov po 

zosumarizovaní prebiehajúceho dopytu od konkrétnych 54 subjektov. 
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Dôvodová správa 

 

Koronavírusová pandémia výrazne zasiahla krajské mestá a vyššie územné celky (VÚC) na 

Slovensku, a hlavné mesto SR Bratislava nebolo výnimkou.  

 

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) pre tieto subjekty vyhlásilo výzvu na predkladanie 

ŽoNFP z IROP „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na 

regionálnej a miestnej úrovni“ s kódom výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63,  

Prioritná os – 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,  

Špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia 

ako reakcia na pandémiu COVID-19, v rámci ktorej môže HM SR BA využiť možnosť 

predložiť projekt. 
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Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ,,Ochrana verejného 

zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ 

(IROP-PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva 

 

Úlohy HM SR BA: 

 

HM SR BA je vo výzve ako prijímateľ koordinátorom žiadosti pre subjekty v rámci 

mestskej funkčnej oblasti Bratislavy (MFO BA) - 54 subjektov vrátane Bratislavy, ktoré sú 

v roli užívateľov. Oprávneným užívateľom je obec spadajúca do mestskej funkčnej oblasti 

krajského mesta v rámci udržateľného mestského rozvoja krajského mesta vrátane mestských 

častí hlavného mesta SR Bratislavy podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 

Bratislava v súlade s RIUS IROP. 

 

HM SR BA môže po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s 

vyhlasovateľom výzvy (MZ SR) poskytnúť finančné prostriedky z príspevku užívateľovi za 

podmienok určených vo výzve. Užívateľ (subjekt v MFO BA) predkladá prijímateľovi (HM 

SR BA) žiadosť o finančné prostriedky z príspevku schváleného projektu. Užívateľ musí 

spĺňať podmienky pre poskytnutie finančných prostriedkov stanovené výzvou. Finančné 

prostriedky užívateľovi poskytuje prijímateľ na základe písomne uzatvorenej zmluvy zákona č. 

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF v znení neskorších predpisov. 

 

Prijímateľ vo vzťahu k poskytovateľovi (MZ SR) v plnom rozsahu zodpovedá za koordináciu a 

riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a 

za plnenie povinností užívateľa vyplývajúcich a súvisiacich so zmluvou o spolupráci. 

 

Zmluva o poskytnutí NFP predstavuje zmluvu, ktorú uzatvára prijímateľ s poskytovateľom 

NFP, a ktorá upravuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán počas trvania realizácie 

projektu. 

 

Zmluva o spolupráci predstavuje zmluvu, ktorú v rámci predkladania ŽoNFP uzatvára 

prijímateľ a užívateľ, a ktorá upravuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán počas trvania 

realizácie projektu. 

 

Prijímateľ bude poskytovať finančné prostriedky z príspevku užívateľovi v súlade so zmluvou 

o spolupráci. Užívateľ zodpovedá prijímateľovi za použitie finančných prostriedkov z 

príspevku v súlade so zmluvou o spolupráci. Prijímateľ je povinný preveriť splnenie 

podmienok užívateľa vyplývajúcich so zmluvy o spolupráci pred prevedením finančných 

prostriedkov z príspevku užívateľovi. 

 

 

Aktivity podporené v rámci výzvy: 

 

A. vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a 

liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, 

B. vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a 

ambulancií pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií, 

C. ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana 

verejného zdravia, 

D. podporná aktivita – posilnenie administratívnych kapacít krajského mesta. 
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Financovanie projektu: 

 

V rámci výzvy je pre MFO BA vyčlenená čiastka 4 157 926 EUR, z čoho pre HM SR BA je 

alokovaných 2 003 800 EUR (maximálna výška NFP na hlavné aktivity).  

 

Oprávnenými výdavkami sú výdavky, ktoré subjektom vznikli od 1.2.2020 – refundácia, alebo 

vzniknú do 31.12.2022 – forma preplatenia nových výdavkov. Medzi nich patria napríklad 

dezinfekčná brána, germicídny žiarič, ozónový čistič, termokamera s tvárovým rozlíšením 

alebo celotvárové ochranné štíty, respirátory, chirurgické rukavice a iné. 

 

Oprávnené výdavky sú žiaľ definované pomerne rigidne a neumožňujú refundáciu všetkých 

skutočne vzniknutých výdavkov samospráv v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. 

Magistrát HM SR BA inicioval viaceré stretnutia s predstaviteľmi IROP a MZ SR a apeloval 

na upravenie a zjednodušenie predmetnej výzvy, po obsahovej aj administratívnej stránke. 

Dosiahli sa niektoré zmeny, avšak v oprávnenosti výdavkov boli riadiaci a sprostredkovateľský 

orgán neústretové.   

 

Spolufinancovanie projektu predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Momentálne 

prebieha zber oprávnených výdavkov v celom území MFO BA u 54 subjektov. Konkrétna 

suma predkladanej ŽoNFP, ako aj suma spolufinancovania budú známe po zozbieraní dopytu. 

 

Personálne zabezpečenie: 

 

Z rozpočtu projektu je pokryté jedno pracovné miesto na dohodu – koordinátor externých 

zdrojov – na posilnenie administratívnych kapacít mesta spojených s výzvou. 

 

Termíny: 

• 31.12.2021 – Podanie ŽoNFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.2.Kód uzn.:

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia
a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ (IROP-PO2-
SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva

Uznesenie 257/2021
zo dňa 02.12.2021

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

schváliť
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s cieľom realizovať projekt v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov
koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ financovaného prostredníctvom Integrovaného
regionálneho operačného programu s kódom výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63, ktorého ciele sú v súlade
s ochranou verejného zdravia v rámci koronavírusovej pandémie,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 %, bude
určené konkrétnou sumou z celkových oprávnených výdavkov po zosumarizovaní prebiehajúceho dopytu od
konkrétnych 54 subjektov.

- - -



  

Výpis  

zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa  29.11.2021            

___________________________________________________________________________ 

 

k bodu  

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Ochrana verejného 

zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ ( 

IROP-PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 

schváliť  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s cieľom realizácie projektu 

v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov 

koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ financovaného prostredníctvom 

Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) s kódom výzvy IROP-PO2-

SC214-2020-63, ktorého ciele sú v súlade s ochranou verejného zdravia v rámci 

koronavírusovej pandémie; 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, konkrétnu sumu nie je možné vypočítať na 

základe skutočností uvedených vo vlastnom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 29.11.2021 
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