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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

schvaľuje 
 
zvýšenie rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves nasledovne : 

a) zvýšenie finančných prostriedkov v položke Revitalizácia areálu materskej školy  
Suchohradská o 24 460,- € 

b) zvýšenie finančných prostriedkov v položke Revitalizácia areálu materskej školy  
Borská o 7 560,- € 

c) zvýšenie finančných prostriedkov v položke Revitalizácia areálu materskej školy  
Majerníkova 11 o 6 879,- € 
 
 

Stanovisko miestnej rady (MiR) zo dňa 18.09.2018: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu 
Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na 
rok 2018 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
 

Návrh na zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018 

 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018 sa predkladá na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018 bol schválený uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. 371/2017, zo dňa 19.12.2017. Rozpočty peňažných fondov boli 
upravené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 388/2018 zo dňa 27.2.2018.  
  
Navrhovaná zmena rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení  mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves na rok 2018, je predkladaná na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
na základe požiadavky oddelenia správy budov, ktoré požaduje navýšiť rozpočet fondu na 
revitalizáciu areálov materských škôl spolu vo výške 38 889,- €. Finančné krytie fondu 
umožňuje navýšenie rozpočtu o požadovanú sumu. 
 
 



Zdôvodnenie požiadavky na navýšenie rozpočtu (z oddelenia správy budov) : 
 
Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení v roku 2018 
 Areál Finančné prostriedky vo 

Fonde opráv škôl 
a školských zariadení 
k 1.9.2018 

Predpokladaná 
hodnota 
zákazky 

Rozdiel – 
požadované 
navýšenie 

Revitalizácia MŠ 
Suchohradská 

10 000.-€ 34 460.-€ 24 460.-€ 

Revitalizácia  MŠ Borská  6 000.-€ 13560.-€   7 560.-€ 
Revitalizácia MŠ 
Majerníkova 11 

 2 121.-€   9 000.-€   6 879.-€ 

 
V areáli MŠ Suchohradská boli pôvodne naceňované nové hracie prvky, ktoré mali byť 
osadené na miestach pôvodných hracích prvkov, ktoré už nevyhovovali z pohľadu bezpečnosti 
detí a musia byť odstránené. Pri naceňovaní hracích prvkov nebolo zohľadnené vybudovanie 
dopadových plôch. Areál MŠ Suchohradská je v svahovitom teréne, pod stromami je prašný 
povrch, z dôvodu bezpečnosti detí nie je možné budovanie trávnatých povrchov, a preto je 
potrebné vybudovať dopadové plochy pod hracie prvky, aby bola zabezpečená bezpečnosť detí. 
Oslovili sme spoločnosti, ktoré sa budovaní detských ihrísk zaoberajú a predpokladaná hodnota 
zákazky na základe požiadaviek na bezpečnosť bola stanovená na 34460.-€. Požadujeme 
navýšiť rozpočet fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení v položke revitalizácia 
areálu MŠ Suchohradská o 24 460.-€. 
 
V areáli MŠ Borská zahŕňala pôvodná požiadavka na financovanie revitalizácie areálu 
doplnením nových hracích prvkov. Nakoľko v areály sa nenachádza rovná hracia plocha 
väčšieho rozmeru, pani riaditeľka materskej školy sa na nás obrátila s požiadavkou 
o vybudovanie futbalového ihriska na rozlohe 74 m2. Priestor sa nachádza pod stromami, je 
prašný a preto ako jediné možné riešenie bolo zvolené spevnenie povrchu liatou gumou. Na 
základe oslovených odborných spoločnosti bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky 
13560.-€. Požadujeme navýšiť rozpočet fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení 
v položke revitalizácia areálu MŠ Borská o 7560.-€. 
V areáli MŠ Majerníkova 11 boli k 1.9.2018 vymenené staré hracie prvky, ktoré nespĺňali 
bezpečnostné požiadavky pre hranie sa detí za nové hracie prvky. Po posúdení skladby hracích 
prvkov v areáli sme pristúpili k naceneniu šmykľavky pre väčšie deti (5-6 ročné), ktorá by bola 
osadená do terénu, aby sme predišli požiadavke na dopadové plochy okolo celej šmykľavky. 
Odbornými spoločnosťami bola takáto šmykľavka predbežne nacenená na sumu 9000.-€. 
Požadujeme navýšiť rozpočet fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení v položke 
revitalizácia areálu MŠ Majerníkova 11 o 6879.-€. 
 


