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NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITELSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA,-KARLOVA VES

schval'uje

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocviěne na rok
2018 za účelom realizácie projektov rekonštrukcií telocviční na 3 školách zriadených
Mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves: ZŠ Karloveská 61, ZŠ A.Dubčeka a-SŠ
Tilgnerova.

2. spoluúěast' na financovaní týchto projektov Mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves
maximálne v nasledovných výškach:

ZŠ Karloveská 61: l 746 EUR
SŠ Tilgnerova: 4 824 EUR
ZŠ A.Dubčeka: 9 908 EUR

3. zabezpečenie realizácie týchto projektov Mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves v
súlade s podmienkami poskytnutia dotácie.

Dóvodová správa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (d'alej len ,,MŠVVaŠ?)
vyčlenilo dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018..
Ciel'om výzvy je zlepšit' kvalitu a funkčnost' telocviční a zvýšit' počet učebných priestorov -
telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou: dostavby telocvične, rekonštrukcie telocvične alebo výstavby novej telocvične.

Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden objekt je 150 000 € na
kapitálové výdavky. Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden objekt je
15 000 € na kapitálové výdavky. Výberová komisia má právo výšku požadovanej dotácie
upravit' vzhl'adom na objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel. Výška
spoluúčasti žiadatel'a na kapitálové výdavky je najmenej 10% z poskytnutej dotácie
ministerstvom.

V jednej žiadosti mí"že žiadater podat' žiadost' o dotáciu na viacero objektov. Na každý objekt
móže byt' vypracovaných viacero individuálnych požiadaviek na dotáciu.

2



Výzva bola vyhlásená 28.03.2018, termín podania žiadosti je 15.05.2018. Mestská čast' po
vyyžiadaní stanoviska z MŠVVaŠ o oprávnenosti žiadostí na objekty, na ktoré boli v roku
2016 získané dotácie zahájila komunikáciu s riaditel'om a riaditerkami dotknutých škól a
pripravila nasledovné 4 individuálne požiadavky na dotáciu pre 3 objekty:

l ) ZŠ Karloveská 61
a) rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies,
b) rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia,

Poznámka: plánované rozsiahlejšie rekonštrukcie - strechy, sociálnych zariadení, zdravotechniky
a inžinierskych sietí bude zahrnutá do projektovej dokumentácie komplexnej obnovy budovy školy,
ktorú i'ná pripravit' v tomto roku Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu EK.

2) SŠ Tilgnerova
rekonštrukcia strechy telocvične (zmena vzhl'adu strechy, zmena tepelnoizolačných
vlastností)

3) ZŠ A.Dubčeka
rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky a inžinierskych sietí,

Poznámka: plánovaná rekonštrukcia so zmenou účelu využitia skladu na miestnosť pohybovej výchovy
nebola zo strany MŠVVaŠ uznaná ako oprávnená aktivita pre túto výzvu)

V najkratšom možnom termíne bol realizovaný prieskum, zfskané cenové ponuky na zadané
požiadavky a stanovená maximálna výška spolufinancovania:

Objekt Požiadavka
Predpokladané Žiadaná dotácia Spoluúěast'

náklady i (v EUR s DPH) i žiadatel'a i Zdmj spolufinancovanía
(v EUR s DPH) (l O% z doíácie)

- , la) rekoiištrukcia ústrednélio
kúrenia a vykurovacich telies

íb ícaríovesxa bí ?-,,--- ----,,-,-

rekonštrukcia strechy telocvične
SS Tilgnerova l(zmena vzhl'adu strecliy, zmena

tepelnoizolačných víastností)

rekonštrukcia sociálnych
ZŠ A.Dubčeka izariadení, zdravotechniky a

inžinierskych sieti

6 900

12 300

53 064

108 992

6 273

Ili82

48 240

99 084

627

1118

4 824

9 908

Fond rozvoja športu a
telovýchovných zariiadení
Mč BA-KV (schválené
výdavky fondu MiZ,

27.02.20l8)
Fond rozvoja športu a

telovýchovných zariiadeni
Mč BA-KV (schválené
výdavky fondu MiZ,

27.02.20l8)
Rozpočet Mč BA-KV

(schváíený MiZ, program
Školstvo, 7.2.

Rekonštrukcia strechy
telocvične SŠ Tilgnerova)

Rozpočet MČ BA-KV
(schválený MiZ, 1.4.1.
Strategické plánovanie -

spoluúčast' Mč)

V Bratislave, 23 .04.2018
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