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Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku 

Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy 

IROP-PO7-SC73-2021-87); 

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

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 10 436,20 EUR, t. j. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 



 

 

Dôvodová správa 

 

Oddelenie programovania a spolupráce (OPaS) v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy 

(MIB) a Oddelením tvorby mestskej zelene (OTMZ) pripravili na externé financovanie 5 projektov 

obnovy verejných priestranstiev z programu Živé miesta. Výzva vyžaduje, aby MsZ formálne 

schválilo predloženie projektu do výzvy a spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta.  

 

V zmysle pokynov riadiaceho orgánu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR) ako poskytovateľa príspevku a následnej komunikácii bol v návrhu uznesenia 

upravený 3. bod. Konkrétne zabezpečenia spolufinancovania realizovaného projektu z rozpočtu 

mesta vzhľadom na úpravu celkového rozpočtu projektu v rámci žiadosti o NFP (suma rozpočtu 

znížená o neoprávnené výdavky). 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 288/2022 zo dňa 17. 03. 2022 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho 

operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87). 

 

 



 

 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku 

Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy 

IROP-PO7-SC73-2021-87) 

 

Informácie o výbere projektov na financovanie 

 

OPaS v spolupráci s MIB a OTMZ pripravili na externé financovanie 5 projektov z programu Živé 

miesta. Konkrétne ide o projekty: 1. Revitalizácia parku na Dunajskej ulici, 2. Revitalizácia 

vnútrobloku Poľská – Justičná, 3. Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad – Legionárska, 

4. Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - Pri kríži, 5. Revitalizácia okolia Pamätníka 

obetiam extrémizmu - 1. etapa. V prípade schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(NFP) mesto získa príjem do rozpočtu v hodnote takmer 1,245 mil. EUR. 

Výber konkrétnych projektov z programu Živé miesta prebehol podľa úrovne pripravenosti 

jednotlivých projektov a súladu zamerania projektu s podmienkami výzvy v spolupráci so SŽP, 

MIB a OPaS.  

 

Popis projektu a jeho ciele 

 

Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná. Vnútroblok je ohraničený 

zástavbou viacpodlažných bytových domov, pričom riešené územie zahŕňa vnútorný priestor medzi 

týmito budovami a nástupný priestor pred bytovým domom na ulici Poľská. Projektová 

dokumentácia je v súlade s aktuálnym Územným plánom mesta Bratislava. Súčasťou projektu je 

revitalizácia mobiliára, detského ihriska, elektroinštalácie a osvetlenia, stojiska na kontajnery 

a zdravotechnika.  Účelom stavby je revitalizovať dotknuté územie s cieľom zvýšenia kvality 

verejného priestoru pre miestnych obyvateľov, podpora tvorby miestnej komunity a revitalizácia 

plôch zelene v riešenom území.     

 

Financovanie projektu 

Finančné náklady na realizáciu plánovaných aktivít budú kryté v súlade s pravidlami čerpania 

nenávratného finančného príspevku v rámci IROP, a to v pomere 95 % zo zdrojov EÚ (EFRR 

REACT-EÚ) a 5 % zo zdrojov prijímateľa (HM SR BA).  

Odhadované celkové náklady na projekt sú 208 724 EUR. Spolufinancovanie realizovaného 

projektu dosiahne 10 436,20 EUR, t. j. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. 

Projekt plánuje magistrát realizovať z vlastných zdrojov, v prípade úspechu žiadosti by teda išlo 

o príjem do rozpočtu mesta. 

 

Dĺžka realizácie projektu 

Z hľadiska externého financovania musí byť projekt ukončený do júna 2023 (koniec programového 

obdobia). 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Výpis  
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   14.03.2022            
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu  
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku 
Poľská -Justičná - do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu ( kód výzvy 
IROP-PO7-SC73-2021-87) 

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

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia 
vnútrobloku Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 
programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87); 

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

vo výške 11 435,65 EUR, t. j. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov; 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 14.03.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

Výpis 

 

Z online zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a 

výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 

16.03.2022 o 16:00 

 

Uznesenie č. 11 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schváliť  

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku 

Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-

PO7-SC73-2021-87);  

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

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 11 

435,65 EUR, t. j. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 

                                                                                                            predsedníčka komisie  

 

Za správnosť opisu:  

 

JUDr. Andrej Fekete, PhD., v. r.  

v Bratislave 16.03.2022 

 


