
Príloha č. 11  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2021  spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 2.7 – Projekty MČ 
Podprogramy - združené financovanie: 

- Projekt MITADAPT (program SK-Klima, Nórske granty) 
- Projekt DELIVER (program LIFE, EÚ) 
- Ostatné projekty (spolufinancovanie MČ) 

Názov predmetu investície 
 

Hĺbková obnova materskej školy Kolískova 14,  
Bratislava–Karlova Ves 

Opis predmetu investície 
 

Hĺbková zelená obnova objektu s cieľom zníženia energetickej 
náročnosti budovy. Práce na obnove zhŕňajú napríklad: 
Zateplenie strechy a obvodového plášťa vrátane inštalácie 
hniezdnych búdok pre vtáctvo a netopiere, inštalácia tieniacich 
prvkov na fasáde, výmena okien, dverí a vstupných a zasklených 
stien, vnútorné silnoprúdové rozvody, inštalácia úsporných LED 
svietidiel, doplnenie elektroinštalácie o podružné meranie spotrieb s 
nadväznosťou na MaR, vyregulovanie systému a regulácia hlavíc 
nadradeným systémom MaR, automatický systém 
rozúčtovania  nákladov na inštaláciu a prevádzku, nadradená 
regulácia a ovládanie (časové programy, útlm kúrenia a iné), 
inštalácia rozvodov na využitie zrážkovej vody a retenčnej nádrže na 
zber vody, zdravotechnika, vzduchotechnika – rekuperácia vzduchu 
nasávanie vzduchu z obnovených átrií, kde bude vysadená nová 
zeleň rôznej hydro-akumulačnej schopnosti s dôrazom na podporu 
biodiverzity, vybudovanie vodného prvku, vybudovanie zelenej steny 
na fasáde, inštalácia solárnych panelov, rekonštrukcia terasy, 
rekonštrukcia časti umyváriek/WC v 2.bloku, ktoré neboli 
zrekonštruované v predošlej rekonštrukcii. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie - EVO 

Odhadovaný náklad 
 

1 092 721,89 s DPH (Rámcová dohoda + dodatky naviac práce) 

Vysúťažený náklad 
 

964 375 s DPH  

Reálny fakturovaný náklad Zatiaľ len 1.zmluva o dielo: 98 413,04 EUR (bez zádržného 
a zábezpeky)  

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno/nie     plán: 12.01.2022 

b/ v realizácii áno/nie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

žiadne 

d/ nezačaté áno/nie 

 

 

 

 



Príloha č. 11  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

 
 
Pôvodný stav 
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Aktuálny stav 
 

 
 
Plánovaný stav po dokončení  

 

 


