
Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.2 ZŠ Karloveská 61 – multifunkčné ihrisko 

Názov predmetu investície 
 Vybudovanie multifunkčného ihriska Karloveská 61 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom bolo vybudovať viacúčelové ihrisko na existujúcej 
spevnenej ploche rozmeru 25x13 (m). Práce realizované v rozsahu: 

- Úprava povrchu multifunkčného ihriska 
- Odvodnenie multifunkčného ihriska 
- Dodávka a montáž mantinelov so záchytnými sieťami 
- Dodávka a montáž športového vybavenia 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

77.000 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

64.517,71 eur s DPH 
 

Fakturovaný náklad 
 

64.130,77 eur s DPH 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno        

b/ v realizácii -     

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

- 

d/ nezačaté -     

 
 
Pôvodný stav 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Nový stav 
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Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba 
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska 

Názov predmetu investície 
 

Spojovací chodník Mokrohájska - OC Galéria Lamač 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je vybudovať nový spevnený chodník, ktorý bude čiastočne 
riešiť pešiu komunikáciu od bytovky na Mokrohájskej ceste 
s napojením na chodníky ku OC Galéria Lamač. 

Typ obstarávania 
 

Zatiaľ nebolo obstarávanie na zhotoviteľa. Príprava je v procese 
povoľovania stavby stavebným úradom (územné konanie) 

Odhadovaný náklad 
 

45.000 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

--- 

Fakturovaný náklad --- 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii Vydané právoplatné územné rozhodnutie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Podať žiadosť o stavebné povolenie 

d/ nezačaté viď poznámka 

Poznámka:  
V rámci inžinierskej činnosti bola vybavená dokladová časť k podaniu žiadosti o Stavebné povolenie. 
Vzťah k pozemku KNE parc. č. 19764 (Rímskokatolícka cirkev) je v procese riešenia. 
 
Súčasný stav 
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Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba 
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ulici – z MFSR 

Názov predmetu investície 
 

Chodník pozdĺž Perneckej ulice v mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves  

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je vybudovať nový chodník pozdĺž existujúcej cestnej 
komunikácie na Perneckej ulici. Chodník bude šírky 2m zo zámkovej 
dlažby. Zároveň bude zrealizovaná prekládka verejného osvetlenia 
a náhradná výsadba. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

234.128,95 eur s DPH podľa rozpočtu z projektovej dokumentácie 

Vysúťažený náklad 
 

181.497,14 eur s DPH 

Fakturovaný náklad Zatiaľ nefakturované 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii áno 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončenie stavebných prác, kolaudácia stavby 

d/ nezačaté - 

 
 
Pôvodný stav 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Nový stav 
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Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba 
6.2 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu (memorandum 11H) 

Názov predmetu investície 
 

Vybudovanie nadstavby parkoviska – novostavba 
Ľ. Fullu v Bratislave 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je vybudovať novostavbu nad existujúcim parkoviskom, 
ktorá bude riešiť parkovanie osobných vozidiel v dvoch úrovniach. Po 
výstavbe bude v lokalite zabezpečené parkovanie pre 71 vozidiel 

Typ obstarávania 
 

Zatiaľ nebolo obstarávanie na zhotoviteľa. Príprava je v procese 
povoľovania stavby stavebným úradom (stavebné konanie) 

Odhadovaný náklad 
 

1.069.732,58 eur s DPH   podľa rozpočtu z DSP/DRS  

Vysúťažený náklad 
 

 

Fakturovaný náklad  

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii Vydané právoplatné územné rozhodnutie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Podať žiadosť o stavebné povolenie 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
Podaná žiadosť o odstránenie stavby (existujúcej betónovej plochy) na stavebnom úrade. 
 
Súčasný stav 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Vizualizácia navrhovaného riešenia 
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Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.1 MŠ Kolískova, prestavba ubytovne na triedu 

Názov predmetu investície 
 

Navýšenie kapacity v MŠ Kolískova 14, prestavba 
ubytovne na triedu MŠ 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je vybudovať novú triedu pre 23-25 detí prestavbou 
ubytovne. Disponibilné priestory sa nachádzajú v komplexe budovy 
škôlky, a nová trieda bude funkčne bude napojená na ostatné triedy 
a vybavenosť MŠ Kolískova.  

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

140.812,90 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

116.952,14 eur s DPH 

Fakturovaný náklad - 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii áno 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončenie stavebných prác 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Súčasný stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 1 – Samospráva a strategické plánovanie 
1.4.1 Strategické plánovanie-projekty MČ 

Názov predmetu investície 
 

Obnova časti športového areálu ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova 62 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je rekonštrukcia a výmena povrchu bežeckého oválu 
(náhrada súčasnej antuky za nové EPDM), rekonštrukcia dráhy 
a doskočiska pre skok do diaľky. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

391.733,74 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

276.556,20 eur s DPH 

Fakturovaný náklad - 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii áno 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Plánované ukončenie stavebných prác:  
október 2022 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Súčasný stav 
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Stav k 31.05.2022  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 pozostávali z nasledovných 
opatrení: 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,inštalácia rozvodov na využitie zrážkovej vody a retenčnej 
nádrže na zber vody, zdravotechnika, vzduchotechnika – rekuperácia 
vzduchu nasávanie vzduchu z obnovených átrií s vysadenou novou 
zeleňou rôznej hydro-akumulačnej schopnosti s dôrazom na podporu 
biodiverzity, vybudovanie vodného prvku (2 jazierka), vybudovanie 3 
zelených  stien na fasáde a 15 vertikálnych lankových systémov 
s popínavými rastlinami, inštalácia solárnych panelov, rekonštrukcia 
terasy, rekonštrukcia časti umyváriek/WC v 2.bloku, ktoré neboli 
zrekonštruované v predošlej rekonštrukcii. Vyregulovaný systém je 
optimalizovaný z hľadiska prietokov vo všetkých vetvách a vyznačuje 
sa hydraulickou stabilitou. Dodávaný tepelný výkon siete je 
rovnomerný, čím sa odstránia poruchy prekurovania jedných a 
nedokurovania iných častí objektu, čím sa zvýši účinnosť systému. 
Termostatizácia umožní individuálne nastavenie a zároveň 
automatické udržiavanie požadovanej priestorovej teploty vo 
všetkých vykurovaných miestnostiach, ako aj uzatváranie 
vykurovacích telies v prípade externých tepelných ziskov tepla. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie - EVO 

Odhadovaný náklad 
 

1 068 530,70 s DPH (Rámcová dohoda + dodatky naviac práce 
a práce nad rámec projektov MITADAPT a DELIVER) 

Vysúťažený náklad 
 

964 375 s DPH  

Reálny fakturovaný náklad Zatiaľ boli zrealizované úhrady vo výške  910 704,12 EUR (bez 
zádržného a zábezpeky), v júni 2022 budú zrealizované úhrady 
zábezpeky (15%, 114 033,54   EUR) a úhrada zádržného (5%, 43 
793,01 EUR)  bude zrealizovaná až v roku 2023. 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno 

b/ v realizácii - 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

- 

d/ nezačaté - 

 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Stav k 31.05.2022  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 ZŠ A. Dubčeka,  
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 (tie čo neboli menené za predošlej 
rekonštrukcie) , vnútorné silnoprúdové rozvody, inštalácia rozvodov 
na využitie zrážkovej vody a retenčnej nádrže na zber vody  (meranie 
a regulácia je v rámci zdravotechniky riešená automaticky na 
jednotlivých komponentoch. V zdravotechnike na riešenom objekte 
sa bude merať spotreba zrážkovej vody v retenčnej nádoby RN1 za 
pomoci automatickej riadiacej jednotky a taktiež sa bude za pomoci 
prietokomeru merať spotreba pitnej vody pre dopĺňanie nádrže 
RN1), 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 
a menšej zelenej strechy nad vchodom do budovy, inštalácia OZE - 
solárne panely a fotovoltické zariadenie. Vybudovanie 
novoprojektovanej miestnosti na Komunitné centrum pre klímu 
a biodiverzitu (z časti výmenníkovej stanice), samostatný vchod  
z ulice Ľ.Fullu. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie - EVO 

Odhadovaný náklad 
 

2 129 193,38  EUR s DPH (podľa projektovej dokumentácie, avšak 
predpoklad je nárast nákladov vzhľadom na rast cien stavebných 
materiálov) 

Vysúťažený náklad 
 

2 066 125,15 EUR s DPH (Rámcová dohoda, avšak predpoklad je 
nárast nákladov vzhľadom na rast cien stavebných materiálov 
a možné naviac práce) 

Reálny fakturovaný náklad Zatiaľ 0 EUR 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno/nie       plán: 30.04.2023 

b/ v realizácii áno/nie  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

žiadne 

d/ nezačaté áno/nie 
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Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Monika Ďuricová, referát správy budov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 1 -  Samospráva a strategické plánovanie  
 

Názov predmetu investície 
 

 Rekonštrukcia elektroinštalácie SŠ Tilgnerova 14, Bratislava-
Karlova Ves 3.časť, (podľa PD ako 2. a 3. etapa)  

 
Opis predmetu investície 
 

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie podľa vyhotovenej PD – 
1.PP – chodby, 9x triedy, 2x soc. zariadenia . 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

72 735 EUR bez DPH (PHZ) 

Vysúťažený náklad 
 

49705,52 EUR s DPH   ZoD           
 

Reálny fakturovaný náklad  

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno/nie        

b/ v realizácii áno/nie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

žiadne 

d/ nezačaté áno/nie termín zahájenia prác 4.7.2022 
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Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 1 -  Samospráva a strategické plánovanie  
 

Názov predmetu investície 
 

Rekonštrukcia elektroinštalácie SŠ Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova 
Ves 2.časť, (4., 5. etapa)  

 
Opis predmetu investície 
 

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie podľa vyhotovenej PD – 
1.PP – kuchyňa, jedáleň, sklady, kancelária, príprava jedla, školník, 
dielne, chodba . 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

50 300 EUR bez DPH (PHZ) 

Vysúťažený náklad 
 

50 886,51 EUR s DPH   ZoD           
Dodatok č. 1 7 621,33 EUR s DPH – naviac práce havarijný stav 
rozvádzača 
Dodatok č. 2 6 941,62 EUR s DPH naviac práce  
 

Reálny fakturovaný náklad 65 449,46 EUR s DPH  

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno       20.8.2020 

b/ v realizácii - 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Realizácia ďalších etáp 

d/ nezačaté áno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatívny materiál 
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Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 2.7 – Projekty MČ 
Podprogram: OP KŽP (EÚ EŠIF) 

Názov predmetu investície 
 

Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné 
opatrenia na ulici Veternicova 

Opis predmetu investície 
 

Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na prístavbe miestneho 
úradu  a vybudovanie vodozádržných opatrení na ulici Veternicova 
(tri vsakovacie záhony, zelený múr). 
 
 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

54 710 EUR s DPH (projektové dokumentácie, strecha:  43 836,14 
Veternicova: 10 874,17) 
 

Vysúťažený náklad 
 

38 970 EUR s DPH (strecha: 30 810 EUR, Veternicova 8 160 EUR) 
 

 
Reálny fakturovaný náklad 
 

 
38 970 EUR s DPH 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno 

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

- 

d/ nezačaté - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatívny materiál 
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Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 2.7 – Projekty MČ 
Združené financovanie z podprogramov:  

1) PERFECT (Interreg Europe) 
2) MITADAPT (Program SK-Klima, Nórske granty) 
3) DELIVER (program LIFE, EÚ) 

Názov predmetu investície 
 

Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na 
verejnom priestranstve 

Opis predmetu investície 
 

Pilotný projekt vodozádržných opatrení na verejnom priestranstve 
Kaskády. Náklady na projektovú dokumentáciu  a samotnú realizáciu 
vodozádržných opatrení - terénne a sadové úpravy.  
Realizácia podľa PD Fáza 1 a 2: 
•inštalácia 2 podzemných PE plochých podzemných nádrží s 
objemom 7,5 m3,   
•2 dažďové záhrady/mokraďové záhony,  
•7 zatrávnených retenčných plôch o celkovej výmere 34 m2 a 85 m2  
•výsadba 21 kusov drevín a kríkov. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

40 000 EUR s DPH realizácia (+ 15 000 EUR - projektová 
dokumentácia)  
 

Vysúťažený náklad 
 

35 185,23 EUR s DPH (+ 13 680,00 EUR - projektová dokumentácia)  
 

 
Reálny fakturovaný náklad 
 

 
35 185,23 EUR s DPH (+ 13 680,00 EUR - projektová dokumentácia) 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené Áno (1. a 2.etapa) 

b/ v realizácii - 
  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Podaná žiadosť o NFP do Operačného 
programu  IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora 
zelenej infraštruktúry a regenerácia 
vnútroblokov sídlisk, prioritná os: 7 – REACT-
EU, Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-
19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva, 7.3. - Zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a 
mestských oblastiach, Budovanie zelenej 
infraštruktúry v mestách.  
Podaný projekt: NFP302070BXK5,  Kaskády - 
modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na 
verejnom priestranstve (3.etapa) 
Očakávaný termín vyhodnotenia: 30.06.2022 

d/ nezačaté - 

 

 
 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Zásobník projektov            REFERÁT INVESTÍCIÍ 

Investičná akcia Podľa rozpočtu z PD 
(Eur s DPH) 

ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia soc. zariadení (juh) 
- Vypracovaná PD pre realizáciu stavby 
- Vybavené ohlásenie stavebnému úradu 
- Pripravené na obstarávanie zhotoviteľa. 

204.901 eur 
 

Rekonštrukcie parkoviska pred cirk. školou sv. F. z Assisi na Karloveskej 32 
transfer Magistrát na základe memoranda z roku 2019 
- Treba aktualizovať projektovú dokumentáciu pre územné konanie, doriešiť 

súlad s územným plánom, vypracovať dokumentáciu pre stavebné povolenie 
a realizáciu, vydanie stavebného povolenia 

 

Rekonštrukcia interiéru SŠ Tilgnerova - objekt Farduszova 10 – výdajňa stravy 
- Vypracovaná PD pre realizáciu stavby. 

149.249 eur 

Rekonštrukcia NP Segnerova 1/B - II.etapa 
- Vypracovaná PD pre realizáciu stavby. 

104.976 eur 

Rekonštrukcia KCK 
- Vypracovaná PD pre realizáciu stavby. 
- Vybavené ohlásenie stavebnému úradu na rekonštrukciu strechy 
- Vybavené ohlásenie stavebnému úradu na rekonštrukciu sociálnych zariadení 

Strecha 
exteriérové schodisko 

fasáda/okná 
interiér/STAV/EL/ZTI/VZT/PBS 

 
 
 
 

77.000 eur 
19.000 eur 

110.000 eur 
385.000 eur 

Sociálna výdajňa Lackova 
- Prípravné práce 

 

PumpPark Karlova Ves (dráha pre Pumptrack v areáli ZŠ Dubčeka, Majerníkova)  
- Prípravné práce  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba 
6.2 Vybudovanie chodníka a cesty na Perneckej ulici z vlast. zdrojov 

Názov predmetu investície 
 

Vybudovanie chodníka a cesty na Perneckej ulici 
z vlastných zdrojov  

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je rekonštrukcia cesty s novým asfaltovým povrchom pozdĺž 
novobudovaného chodníka na Perneckej ulici.  

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

117.416,30 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

106.177,18 eur s DPH 

Fakturovaný náklad Zatiaľ nefakturované 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii áno 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončenie stavebných prác 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Pôvodný stav 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.1 MŠ Kolískova, 3. etapa rekonštrukcie 

Názov predmetu investície 
 

 
MŠ Kolískova, 3.etapa rekonštrukcie 
 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je výmena podláh na chodbách a schodiskách, výmena 
podláh v triedach a spálňach, výmena podhľadov a svietidiel za LED  
v triedach a spálňach, vymaľovanie priestorov MŠ, oprava vstupov do 
budovy MŠ, oprava terasy zo severnej strany.  

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

194.585,83 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

155.316,65 eur s DPH 

Fakturovaný náklad Zatiaľ nefakturované 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii áno 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončenie stavebných prác, odovzdanie do 
užívania 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
Súčasný stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba 
6.2 Vybudovanie chodníka Sološnícka 

Názov predmetu investície 
 

Spojovací chodník medzi ul. Kuklovská a Sološnícka 
v k.ú. Karlova Ves 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je vybudovať nový spevnený chodník, ktorý bude 
prepojením ulíc Kuklovská a Sološnícka. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

10.000 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

12.000 eur s DPH (z toho za časť DUR 6.000 eur s DPH) 

Fakturovaný náklad --- 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii áno 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
Súčasný stav 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
6.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične 

Názov predmetu investície 
 

Obnova časti objektu mimoškolskej starostlivosti 
(telocvične so zázemím) v ZŠ Karloveská 61 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Opis predmetu investície 
 

V návrhu sa bude uvažovať s nevyhnutnými prácami na obvodovom 
plášti (izolácia proti zemnej vlhkosti, zateplenie fasády a strechy, 
výmena okien /kopilitovej steny/ v telocvični a vchodových dvier), 
odvodnenie pozdĺž západnej strany objektu s terénnymi úpravam, 
obnova elektroinštalácie, obnova hygienických miestností (WC Ž, WC 
M, sprchy), kabinetu TV, posilňovne, šatní a skladov športových 
potrieb. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

24.000,00 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

19.440,00 eur s DPH 

Fakturovaný náklad --- 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii áno 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
realizáciu 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
Súčasný stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne 

Názov predmetu investície 
 ZŠ Majerníkova 60 – rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT 

Opis predmetu investície 
 

V roku 2020 bola vypracovaná projektová dokumentácia na 
rekonštrukciu kuchyne v ZŠ A. Dubčeka, Majerníková 60 Bratislava- 
Karlova Ves. V projekte je riešená kompletná rekonštrukcia stavebnej 
časti, zdravotechniky, elektroinštalácie, vzduchotechniky, 
plynofikácie, vykurovania, kuchynskej technológie a vybavenia.   

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

1.858.161,00 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

--- 

Fakturovaný náklad --- 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii nie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavebných úprav podľa požiadaviek 
požiarnej ochrany. Vypracovanie projektovej 
dokumentácie trafostanice, VN prípojky, NN 
prípojky, odsúhlasenie s ZsDIS a Technickou 
inšpekciou. Zmluvné vzťahy s ZsDIS. Riešenie 
vysporiadania pozemku pod trafostanicou. 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 8 – Kultúra a médiá 
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice 

Názov predmetu investície 
 

Rekonštrukcia karloveskej knižnice – 3.etapa 
REALIZÁCIA 

Opis predmetu investície 
 

V návrhu sa uvažuje s výmenou zasklenej fasády s nevyhnutnými 
stavebnými prácami na obvodovom plášti, s realizáciou zateplenia 
a nových obkladov fasády. Ďalšie práce sa týkajú podhľadu 
v interiérovej časti. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

60.000,00 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

--- 

Fakturovaný náklad --- 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii nie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu, 
výber zhotoviteľa 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Súčasný stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Jana Španková, referát dopravy 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba 
6.2   Vybudovanie chodníka na Púpavovej ul. - vl. zdroje 

Názov predmetu investície 
 

Rekonštrukcia Púpavovej ulice – I.etapa 
REALIZÁCIA 

Opis predmetu investície 
 

V návrhu sa uvažuje s výmenou obrubníkov, asfaltového povrchu 
chodníkov a komunikácie, najmä jej vyspádovanie, aby sa tam 
netvorila po daždi voda. Projekt rieši nové umiestnenie kontajnerov, 
aby nestáli na novej komunikácii, ale aby boli umiestnené do novo 
navrhnutých kontajnerových stojísk. Rekonštrukcia celej 
komunikácie je rozdelená na etapy, plánovaná investícia sa bude 
týkať realizácie I.etapy. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

240.000,00 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

--- 

Fakturovaný náklad --- 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii nie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu, 
výber zhotoviteľa 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Súčasný stav 
 

             
 

  
 



Informatívny materiál 
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií 
 

 
Stav k 31.05.2022  spracoval: Ing. Jana Španková, referát dopravy 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba 
6.2   Vybudovanie chodníka na Vretenovej ul. - PD -vl. zdroje 

Názov predmetu investície 
 

Vybudovanie chodníka na Vretenovej ul. – 
Projektová dokumentácia 

Opis predmetu investície 
 

V roku 2021 bola spracovaná „Technická štúdia – rekonštrukcia 
Vretenovej ul., Bratislava, Karlova Ves“ v troch variantoch. Na 
základe prerokovania návrhov,  komisia dopravy odporučila na ďalšie 
spracovanie variant B.  
Zároveň na komisii dopravy a ŽP prijaté uznesenie, aby sa 
pokračovalo v rokovaní s primátorom o možnosti majetkového 
vysporiadania časti pozemku potrebnej k realizácii projektu, ktorá je 
vo vlastníctve Magistrátu. V komunikácii sa pokračuje, súčsne sa 
pripravujú podklady k žiadosti o zverenie a VO na projektanta. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

35.000,00 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

--- 

Fakturovaný náklad --- 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii nie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Projektová dokumentácia -  výber projektanta 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Súčasný stav 
       

        
 
 
 
 


