MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
(8. volebné obdobie)
U Z N E S E N I E č. 272/2022
Z 22. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
zo dňa 25.1.2022

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:
1. Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu „Obnova časti
športovo-rekreačného areálu Majerníkova 60-62, Karlova Ves, Bratislava“
UZNESENIE č. 272/2022
2. Rôzne.
K bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

Poznámka:
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu
s uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Zasadnutia
zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 25.1.2022.
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K bodu 1.
Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu „Obnova
časti športovo-rekreačného areálu Majerníkova 60-62, Karlova Ves, Bratislava“.
UZNESENIE č. 272/2022
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
schvaľuje
1.

predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku do 31.01.2022 na projekt „Obnova časti športovorekreačného
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 športovorekreačného 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
z vlastných zdrojov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

výdavkov

projektu

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.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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