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NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

schvaľuje
1.

predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku do 31.01.2022 na projekt „Obnova časti
športovo-rekreačného areálu Majerníkova 60-62, Karlova Ves, Bratislava“
v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry“ - Výzvy číslo: 2021/004 Fondu na podporu športu.
Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia športového povrchu (atletický
ovál, skok do diaľky, vrh guľou). Účelom je nahradiť v súčasnosti už nevyhovujúcu
športovú plochu – neudržiavanú antuku - novými plochami (tartan), ktoré spĺňajú
rozmerové, povrchové a funkčné vlastnosti pre jednotlivé atletické disciplíny, na
základe podkladov a odporúčaní IAAF. Projekt stavebných úprav objektov
existujúceho exteriérového športového areálu bude riešiť rekonštrukciu a obnovu
dotknutých atletických objektov, bez zmeny ich rozmerov a polohy.
Ide o projekt spracovaný po technickej stránke v PD stavby v 11/2021 od Ing. arch
Martin Straňák.
Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej
republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry,
ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej
reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre
všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej
infraštruktúry.

2. a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Obnova
časti športovo-rekreačného areálu Majerníkova 60-62, Karlova Ves, Bratislava“,
ktorá bude pre Mestskú časť Bratislava-Karlova Ves vo výške minimálne 40%
z celkových oprávnených výdavkov projektu. Suma celkových výdavkov projektu
podľa projektovej dokumentácie je 391 733,74 EUR, pričom povinné minimálne
spolufinancovanie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves z vlastných zdrojov alebo
z iných zdrojov bude tvoriť čiastku 156 694,00 EUR.
Suma na spolufinancovanie je krytá rozpočtovou položkou 2.7 Projekty mestskej časti
v podprograme Ostatné projekty vyčlenenom na spolufinancovanie projektov
v schválenom rozpočte Mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2022.
b) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu
z vlastných zdrojov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
3. zabezpečenie realizácie projektu Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves
v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí príspevku po jeho očakávanom
schválení na projekt na Fonde na podporu športu – po predložení žiadosti o príspevok
s prílohami.

Dôvodová správa
Výzva č. 2021/004 Fondu na podporu športu so zameraním na vybudovanie novej športovej
infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej
športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti
športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre
všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej
infraštruktúry bola vyhlásená dňa 15.11.2021, otvorená dňa 15.12.2021 pričom termín
uzavretia Výzvy je do 31.01.2022.
Povinnou prílohou žiadosti o NFP je Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava
– Karlova Ves o zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu
(z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov).
Predmetom podpory je rekonštrukcia a modernizácia športového povrchu (atletického
oválu, skoku do diaľky, vrhu guľou na Majerníkovej ulici v Karlovej Vsi). Účelom je
nahradiť v súčasnosti už nevyhovujúcu športovú plochu – neudržiavanú antuku - novými
plochami (tartan), ktoré spĺňajú rozmerové, povrchové a funkčné vlastnosti pre jednotlivé
atletické disciplíny, na základe podkladov a odporúčaní IAAF. Projekt stavebných úprav
objektov existujúceho exteriérového športového areálu bude riešiť rekonštrukciu a obnovu
dotknutých atletických objektov, bez zmeny ich rozmerov a polohy.
Ide o projekt spracovaný po technickej stránke v PD stavby v 11/2021 od Ing. arch Martin
Straňák.
Výška žiadaného príspevku ( 235 040,00 € )
(1) Fond na výzvu alokoval celkovú sumu finančných prostriedkov vo výške 20 000 000
EUR pre celú SR pre žiadateľov, ktorými môžu byť športová organizácia, obec, VÚC.
(2) Finančný príspevok z fondu sa poskytuje v maximálnej výške 60 % oprávnených
výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa s finančnými limitmi uvedenými nižšie.
(3) Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je
stanovená na sumu 100 000 EUR. Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schváleného projektu
k objektívnej úspore na základe výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej
súťaže, fond môže poskytnúť príspevok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu
nesmie byť nižšia ako 80.000,- EUR.
(4) Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná sumou 1.250.000,- EUR.
Spolufinancovanie ( 156 694,00 € )
(1) Žiadateľ je povinný preukázať, že má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov
alebo z iných zdrojov.
(2) Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 40%
z celkových oprávnených nákladov na projekt.
(3) Žiadateľ preukáže spolufinancovanie relevantnými dokumentmi, a to v prípade
samosprávy uznesením zastupiteľstva o schválení spolufinancovania predloženého
projektu, ktoré je podpísané príslušným najvyšším výkonným orgánom.
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako rozdiel medzi
celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným príspevkom z Fondu.
Celkové oprávnené náklady /COV/ projektu sú v sume 391 733,74 € s DPH tj. na:
- SO 01 Atletická dráha tj. suma 283 925,02 € s DPH;
- SO 02 Skok do diaľky tj. suma 30 080,35 € s DPH;
- SO 03 Vrh guľou tj. suma 10 795,92 € s DPH;

-

Plán organizácie dopravy (POV) + Zariadenie staveniska tj suma 66 932,45 € s DPH.

Tento aktuálne pripravovaný projekt s bežeckou dráhou je v súlade s Programovou časťou
PHSR MČ Bratislava – Karlova Ves, a to konkrétne nasledovne:
- Programový cieľ 3: Rozvoj športu pre všetkých
- Špecifický cieľ 3.1: Lepšie priestorové podmienky na
- Aktivita 3.1.1: Zlepšiť technické podmienky a vybavenosť športovísk.
Zámerom Mestskej časti je so zlepšiť technické podmienky športoviska (časti športovorekreačného areálu Majerníkova 60-62) jeho obnovou – rekonštrukciou a modernizáciou
športového povrchu tartanom (za pôvodnú antuku) na atletickom ovále, pričom aktuálna
grantová Výzva Fondu na podporu športu ponúka možnosť dotačnej podpory formou
príspevku na projekt s možnou realizáciou projektových aktivít od 01.01.2021
(tj od začiatku roku vyhlásenia Výzvy) do 31.12.2024.
V 11/2021 bola na projekt „Obnova časti športovo-rekreačného areálu Majerníkova 60-62,
Karlova Ves, Bratislava“ spracovaná projektová dokumentácia od projektanta (Ing. arch
Martin Straňák), ktorá dáva návrh rekonštrukcie a modernizácie športových povrchov
(atletický ovál, skok do diaľky, vrh guľou), pričom všetky aktivity navrhnuté v PD stavby
budú predmetom žiadosti o príspevok na Fond na podporu športu. Zámerom je nahradiť v
súčasnosti už nevyhovujúce športové plochy (neudržiavaná antuka) novými plochami
(tartanom), ktoré spĺňajú rozmerové, povrchové a funkčné vlastnosti pre jednotlivé atletické
disciplíny na základe podkladov a odporúčaní IAAF. Projekt stavebných uprav objektov
existujúceho exteriérového športového areálu bude riešiť rekonštrukciu a obnovu dotknutých
atletických objektov, bez zmeny ich rozmerov a polohy. Športoviská budú voľne prístupné a
budú využívané verejnosťou a základnými školami v okolí.
Žiadosť o NFP bude podaná na Fond na podporu športu najneskôr do 31.01.2022.
Iniciatíva vo forme predloženia žiadosti o finančný príspevok na Fond na podporu športu
a spoluúčasť na projekte „Obnova časti športovo-rekreačného areálu Majerníkova 60-62,
Karlova Ves, Bratislava“ bola predložená na zasadnutie MiR 25.1.2022.

Stanovisko miestnej rady zo dňa 25.1.2022
K bodu č. :
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na spolufinancovanie
z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu „Obnova časti športovorekreačného areálu Majerníkova 60-62, Karlova Ves, Bratislava“ a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní:
za:
proti:
zdržal sa:

Bratislava, január 2022

