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NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

schvaľuje
1.

predloženie žiadosti o poskytnutie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 (vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR), prioritnej
osi 7: REACT-EÚ (so zameraním na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych
inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID - 19) Integrovaného regionálneho
operačného program /v skratke ako IROP/.
Plánované sú nasledovné podporované obe povinné hlavné projektové aktivity:
1.1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - Karloveské
centrum kultúry (ďalej len „KCK“)
1.2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie – KCK

2. a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu
„Karloveské centrum kultúry – rekonštrukcia: zvýšenie kvality poskytovaných
služieb a hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou COVID-19“, ktorá
bude pre Mestskú časť Bratislava-Karlova Ves vo výške minimálne 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu. Predbežná suma celkových výdavkov projektu je
210 526,32 EUR, pričom povinné minimálne spolufinancovanie z rozpočtu Mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves bude tvoriť minimálne čiastku: 10 526,32 EUR.
b) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu
z vlastného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
3. zabezpečenie realizácie projektu Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves
v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
/v skratke ako NFP/ po očakávanom schválení NFP na projekt na MK SR –
po predložení žiadosti o NFP s prílohami.

2

Dôvodová správa
Výzva č. IROP-PO7-SC77-2021-75 Integrovaného regionálneho operačného program,
prioritnej osi 7: REACT-EÚ (so zameraním na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych
inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID- 19) bola vyhlásená dňa 10.08.2021, pričom
termín uzavretia Výzvy je do 11.11.2021.
Povinnou prílohou žiadosti o NFP je Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava
– Karlova Ves o zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.
Predmetom podpory sú opatrenia, resp. projektové aktivity, ktoré umožnia nápravu dôsledkov
krízy v kontexte pandémie COVID-19 v rámci napĺňania Špecifického cieľa 7.7: Podpora
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii.
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je stanovená vo výške
50 000 EUR a maximálna výška NFP môže byť najviac do 200 000 EUR, pričom NFP môže
pokrývať maximálne 95 % z celkových oprávnených nákladov /COV/ projektu.
Minimálne povinné spolufinancovanie prijímateľa NFP bude aspoň 5% z COV projektu
(tj MČ Karlova Ves aktuálne je v pozícii žiadateľa o NFP na projekt a po podpise Zmluvy
o poskytnutí NFP bude v pozícii prjímateľa NFP). Maximálna výška príspevku: 200 000
EUR na 1 kultúrnu inštitúciu sa môže spracovať 1 projekt tj 1 žiadosť o NFP v rámci Výzvy.
Žiadateľ (Mestská časť Bratislava – Karlova Ves) musí byť finančne spôsobilý
na spolufinancovanie projektu.
Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa je minimálne 5 % z celkových oprávnených
výdavkov (ďalej len „COV“) projektu.
Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené
finančné prostriedky na spolufinancovanie výdavkov projektu.
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako rozdiel medzi
celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP.
Celkové oprávnené náklady /COV/ projektu budú najviac v sume 210 526,32 EUR tzn. výška
spolufinancovania bude tvoriť minimálne čiastku: 10 526,32 EUR.
Suma na spolufinancovanie bude hradená z rozpočtovej položky 2.7 Projekty mestskej časti
v podprograme Ostatné projekty vyčlenenom na spolufinancovanie projektov
v rozpočte Mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2022.
Povinné sú obe hlavné projektové aktivity tj obe sú nariadené od Ministerstva kultúry SR
plus možné sú i stavebné úpravy nevyhnutné ku realizácii podporovaných aktivít 1.1. a 1.2.:
Oprávnené výdavky sa môžu realizovať iba v interiéri budovy.
Obec musí v rámci IROP - REACT-EÚ - projektu realizovať obe povinné aktivity, ktorými sú:
1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii
Táto hlavná aktivita projektu pozostáva z výdavkov, ktorých cieľom je modernizácia,
zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového
a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie.
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V rámci tejto povinnej aktivity plánuje MČ BA-KV zabezpečiť v KCK
rekonštrukciu javiskovej podlahy a javiskovej techniky - motorové ťahy a ostatné
príslušenstvo, stropné chladenie, zlepšenie akustiky veľkej sály, sada 4 mikrofónov
pre huslistov, germicídny žiarič .

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie
Táto hlavná aktivita projektu pozostáva z výdavkov, ktorých cieľom je zlepšenie
hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie a k zabezpečeniu materiálno-technického
vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to
pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.
V rámci tejto povinnej aktivity plánuje MČ BA-KV zabezpečiť v KCK
rekonštrukciu respektíve vybudovanie nových sociálnych zariadení (dámske, pánske
a pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov vrátane detského prebaľovacieho
pultu).
Žiadosť o NFP bude podaná na Ministerstvo kultúry SR najneskôr 11.11.2021.
Tento aktuálne pripravovaný IROP-projekt s KCK je v súlade s Programovou časťou PHSR
MČ Bratislava – Karlova Ves, a to konkrétne nasledovne:
- Programový cieľ 2: Rozvoj kultúry pre všetky vekové a sociálne skupiny, s aktívnym
zapojením miestnych komunít
- Špecifický cieľ 2.1: Lepšie priestorové podmienky na kultúru
- Aktivita 2.1.1: Zlepšiť technické podmienky a vybavenosť budovy a areálu KCK.
Dlhodobým zámerom Mestskej časti je skultúrniť budovu KCK a aktuálna grantová Výzva
MK SR sčasti na interiér ponúka možnosť grantovej podpory vybraných 2 projektových
aktivít s možnou ich realizáciou od 1.2.2020 do 31.12.2023.
V 12/2020 bola na objekt KCK spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši neinvazívnu
a technicky nenáročnú rekonštrukciu objektu s cieľom skvalitnenia, sanácie a modernizácie
vnútorných priestorov spolu so zateplením, výmenou dotknutých výplní fasádnych otvorov
a novou strešnou fóliou, pričom v rámci pripravovaného IROP - REACT – EÚ – projektu
môžu byť z PD stavby realizované iba podporiteľné 2 typy aktivít v rámci interiéru KCK.
Iniciatíva vo forme predloženia žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok)
a spoluúčasť na projekte „Karloveské centrum kultúry – rekonštrukcia: zvýšenie kvality
poskytovaných služieb a hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou COVID-19“
bola predložená na zasadnutie MiR 14.09.2021.

Stanovisko miestnej rady zo dňa 14.9.2021:
K bodu 9:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na spolufinancovanie
z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu „Karloveské centrum kultúry –
rekonštrukcia: zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v súvislosti
s pandémiou COVID-19“ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
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Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 09.09.2021:
Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ
Bratislava – Karlova Ves projektu „Karloveské centrum kultúry – rekonštrukcia: zvýšenie
kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou COVID19“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Prít. : 7
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Bratislava, september 2021
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