
Príloha č. 01  

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.1 MŠ Kolískova, prestavba ubytovne na triedu 
Združené financovanie z grantu: 

- MIRRI SR - dotácia v oblasti podpory regionálneho rozvoja, 
oprávnená aktivita:  rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj 
služieb v regióne prostredníctvom budovania nových alebo 
zvyšovania existujúcich kapacít infraštruktúry materských 
škôl v Bratislavskom kraji  
(120 845,74 EUR) 

Z prostriedkov MČ financované vo výške 13 427,31 Eur. 

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 134.273,05 eur s DPH 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno       

b/ v realizácii zahájené kolaudačné konanie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
Pôvodný stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 01  

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

projektových dokumentácií  

 
Stav po prestavbe 
 



Príloha č. 02  

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  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 176.585,24 eur s DPH 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno        

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
Stav po rekonštrukcii 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 03  

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 1 – Samospráva a strategické plánovanie 
1.4.1 Strategické plánovanie-projekty MČ 
Združené financovanie z grantov: 

- Fond na podporu športu v rámci Programu na výstavbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry  
(165 933 EUR) 

- Grantový program na podporu investícií do športovej 
infraštruktúry v hlavnom meste SR v Bratislave  
(105 000 EUR) 

Financovanie z prostriedkov MČ v sume 35 974,26 Eur  

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, doskočiska pre skok do diaľky a vrh guľou. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

391.733,74 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

276.556,20 eur s DPH 

Fakturovaný náklad 306.907,26 eur s DPH 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno       

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Pôvodný stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Príloha č. 03  

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

projektových dokumentácií  

 
Stav po rekonštrukcii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   



Príloha č. 04  

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  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) 
Financovanie z prostriedkov Hl. mesta na základe Zmluvy 
o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských 
častiach v sume 718 900 Eur 

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 prebieha stavebné konanie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa v prípade 
zabezpečenia dostatočného finančného krytia 
výstavby. 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Súčasný stav 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Vizualizácia navrhovaného riešenia 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 05  

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  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 

Opis predmetu investície 
 

V návrhu sa uvažoje 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 úpravami, 
obnova elektroinštalácie, obnova hygienických miestností (WC Ž, WC 
M, sprchy), kabinetu TV, posilňovne, šatní a skladov športových 
potrieb. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Typ obstarávania Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad za PD 24.000,00 eur s DPH 

Vysúťažený náklad za PD 19.440,00 eur s DPH 

Fakturovaný náklad za PD 19.440,00 eur s DPH 

REALIZÁCIA 

Typ obstarávania Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad  565.861,33 eur s DPH 

Vysúťažený náklad   

Fakturovaný náklad   

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii Ukončená projektová dokumentácia. 
Realizovanie stavby bude rozdelené na etapy 
podľa disponibilných prostriedkov. 
  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
Súčasný stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Príloha č. 05  

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

projektových dokumentácií  

 
 
 
 



Príloha č. 07  

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  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 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

45.000 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

--- 

Fakturovaný náklad --- 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii Vydané stavebné povolenie, čakáme na dátum 
nadobudnutia právoplatnosti. 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa, výber 
zhotoviteľa. 

d/ nezačaté  

Poznámka:  
 
 
Súčasný stav 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 08  

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  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 V procese IČ pre územné rozhodnutie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Priebežné vybavovanie dokladovej časti. 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
Súčasný stav 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 09 

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  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 (rozpočet podľa PD z roku 2020) 

Vysúťažený náklad 
 

--- 

Fakturovaný náklad --- 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii V procese vybavovania príslušných povolení. 
Je vypracovaná projektová dokumentácie pre 
realizáciu stavebných úprav, technológie VZT, 
technológie kuchyne. Ďalej, podľa požiadaviek 
ZsDIS je vypracovaná projektová 
dokumentácia trafostanice, VN prípojky, NN 
prípojky, všetko odsúhlasené Technickou 
inšpekciou. V súčasnosti riešime zmluvné 
vzťahy a podmienky realizácie novej 
trafostanice so strany ZsDIS. Vybudovanie 
novej trafostanice je potrebné, pre 
zabezpečenie dostatočnej kapacity elektrickej 
energie.  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

 

d/ nezačaté - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 10  

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  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 
Financované zo zdrojov Ministerstva financií na základe Uznesenia 
vlády č. 574 z 27.11.2019 v plnej výške. 

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 190.895,84 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 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 11  

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  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 106.177,18 eur s DPH 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno       

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Pôvodný stav 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Stav po realizácii 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 12 

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  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) 
- Envirofond (oblasť: zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov (L), činnosť: L8 zvyšovanie 
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov) 

- 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 
 

2 276 192,48 EUR s DPH (Rámcová dohoda, Dod.č.2, avšak 
predpoklad je nárast nákladov vzhľadom na rast cien stavebných 
materiálov a možné naviac práce). Z toho: 

- Nórske granty: 829 651,34   
- Program LIFE: 601 028,64   
- Envirofond: 335 782,08 
- Spolufinancovanie MČ: 509 730,43 

Reálny fakturovaný náklad Zatiaľ 0 EUR 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno/nie       plán: 31.08.2023 

b/ v realizácii áno/nie  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 

žiadne 



Príloha č. 12 

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

projektových dokumentácií  

miestneho 
zastupiteľstva 

d/ nezačaté áno/nie 

 

 

Pôvodný stav 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 12 

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

projektových dokumentácií  

Aktuálny stav prebiehajúcich prác  
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Príloha č. 12 

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

projektových dokumentácií  

  



Príloha č. 12 

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

projektových dokumentácií  

 
 
Stav po dokončení – plán 
 

 

 
 

 
 
 



Príloha č. 13 

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov 

Položka v rozpočte 
 

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

- MIRRI SR - 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.  

Názov predmetu investície 
 

Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd 
na verejnom priestranstve (3.etapa) 
 

Opis predmetu investície 
 

V roku 2021 sa realizovali prvé 2 etapy vodozádržných a 
bioretenčných opatrení na verejnom priestranstve bytového 
komplexu Kaskády zo zdrojov projektov PERFECT (Interreg Europe), 
MITADAPT (Program SK-Klima, Nórske granty), DELIVER (program 
LIFE, EÚ : 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.)  
 
V novom projekte dopĺňame 3.etapu, ktorá bude pozostávať z 
realizácie nasledovných opatrení: 

1. Akumulačné retenčné nádrže - zber dažďovej vody zo 
striech, obytných terás a trávnikov (2ks). 

2. Umelý potôčik -  využívajúci zrážkovú vodu. 
3. Bioretenčné systémy - mokraďový záhon s retenčným 

priestorom a okrasnými rastlinami (1ks). 
4. Malé vodné detské ihrisko – s ručnou pumpou, mlynčekom, 

stavidlami, dreveným sudom. 
5. Fontána - s podzemnou nádržou, využívajúca zrážkovú vodu. 
6. Nadzemné akumulačné dekoratívne nádrže - pre ručné 

polievanie (2ks). 
7. Závlahy - trysková závlaha trávnikov. 
8. Výsadba  zelene – výsadba stromov (5 ks) a kríkov (5 ks). 
9. Vegetačné steny - konštrukcie schodišťa s popínavými 

rastlinami, záhonom a kvapkovou závlahou (2ks). 
 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

264 926 EUR s DPH  
Z toho: 

- NFP: 230 636,61   
- Spolufinancovanie MČ: 35 729,87   

Vysúťažený náklad 
 

-  
 
 



Príloha č. 13 

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

projektových dokumentácií  

 
Reálny fakturovaný náklad 
 

 
-  

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené - 

b/ v realizácii V príprave VO na zhotoviteľa. 
  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

- 

d/ nezačaté - 

 

Pôvodný stav 
  

  

  



Príloha č. 13 

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

projektových dokumentácií  

 
  
Stav po dokončení 1. a 2. etapy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Príloha č. 13 

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

projektových dokumentácií  

Aktuálny stav ku 31.05.2022: 



Príloha č. 13 

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

projektových dokumentácií  

 
 
Plánovaný stav po realizácii – 3. etapy 



Príloha č. 14 

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  spracoval: Ing. Monika Ďuricová, referát správy budov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.2 Rekonštrukcia strechy Majerníkova 60 

Názov predmetu investície 
 

Výmena hydroizolácie časti strechy Majerníkova 60 
 

Opis predmetu investície 
 

Oprava časti strechy na budove Majerníkova 60 – výmena 
hydroizolácie so zateplením a vybudovaním nového bleskozvodu na 
časti objektu. Zvyšná časť strechy zatiaľ nevykazuje známky 
poškodenia, bola opravená pri výstavbe technologického zariadenia 
spol. ORANGE a.s. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

200 600 eur s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

206 570,24 eur s DPH 

Fakturovaný náklad 206 570,24 eur s DPH 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno 

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončené stavebné práce, odovzdaná stavba 
30.8.2022 aj s platnou revíziou bleskozvodu 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Pôvodný stav a počas stavebných prác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Príloha č. 15 

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  spracoval: Ing. Monika Ďuricová, referát správy budov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.1 Vyregulovanie kúrenia v MŠ 

Názov predmetu investície 
 

Hydraulické vyregulovanie kúrenia v MŠ Majerníkova 
11 
 

Opis predmetu investície 
 

Hydraulickou reguláciou vykurovania vrátane termostatizácie 
vykurovacích telies v miestnostiach, rekonštrukcie strojovne ÚK, 
doplnenie ekvitermickej regulácie okruhov ÚK - budú dosiahnuté 
úspory nákladov na dodávke tepla 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

31 200.- € s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

29 407,48 € s DPH 

Fakturovaný náklad 29 407,48 € s DPH 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno 

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončené práce 25.8. 2022 zaškolenie obsluhy 
7.9.2022  

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Pôvodný stav a počas stavebných prác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



Príloha č. 16 

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  spracoval: Ing. Monika Ďuricová, referát správy budov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.1 MŠ Rekonštrukcia elektroinštalácie PD + realizácia  

Názov predmetu investície 
 

MŠ Borská 4 - Rekonštrukcia elektroinštalácie 
PD + realizácia 

Opis predmetu investície 
 

1.fáza – Projekt rekonštrukcie elektroinštalácie v celom objekte 16 
a 17 v MŠ Borská 4 
2.fáza – realizácia rekonštrukcie elektroinštalácie v časti 
Hospodársky pavilón obj.17 – v rozsahu murárske práce, maľovanie, 
demontáž pôvodných rozvodov a osvetlenia, montáž nových 
rozvodov, osvetlenia, revízie. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

1. Fáza        3000.-€ s DPH  
2. Fáza      28380.-€ s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

1. Fáza   2916€.-€ s DPH 
2. Fáza 25671,52€ s DPH 

Fakturovaný náklad 1. Fáza 2916.-€  
2. Fáza 25653,36€  

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno 

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončené práce 31.8. 2022  

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
Pôvodný stav a počas stavebných prác 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



Príloha č. 17 

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  spracoval: Ing. Monika Ďuricová, referát správy budov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.1 MŠ L. Sáru – rekonštrukcia strechy  

Názov predmetu investície 
 

MŠ L. Sáru – rekonštrukcia strechy so 
zateplením – projektová dokumentácia 
+realizácia 

Opis predmetu investície 
 

1.fáza – Projekt rekonštrukcie strechy nad hospodárskym pavilónom  
2.fáza – realizácia rekonštrukcie strechy so zateplením  

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

1. Fáza        1000.-€ s DPH  
2. Fáza      21000.-€ s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

1. Fáza   960€.-€ s DPH 
2. Fáza 20988,38€ s DPH 

Fakturovaný náklad 1. Fáza 960.-€  
2. Fáza 20988,38€  

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno 

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončené práce 31.8. 2022  

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
Pôvodný stav a počas stavebných prác 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Príloha č. 18 

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  spracoval: Ing. Monika Ďuricová, referát správy budov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.2 ZŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia elektroinštalácie 3.etapa  

Názov predmetu investície 
 

SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia 
elektroinštalácie 3.etapa 

Opis predmetu investície 
 

3.etapa elektroinštalácie na základe projektovej dokumentácie 
vypracovanej v roku 2020 zahŕňala 10 tried+ chodby + 2 kabinety a 4 
sociálne zariadenia vrátane dodatku rozšírenie Zmluvy o dielo 
o práce nevyhnutné a nepredvídateľné 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

87282.-€ s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

 
49705,52€ s DPH 

Fakturovaný náklad 62879,47€ s DPH  

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno 

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončené práce 31.8. 2022  

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Príloha č. 19 

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

projektových dokumentácií  

Stav k 30.11.2022  spracoval: Ing. Monika Ďuricová, referát správy budov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.2 ZŠ Tilgnerova 14 – revitalizácia dvora v objekte Fadruszova   

Názov predmetu investície 
 

SŠ tilgnerova  - revitalizácia dvora v objekte 
Fadruszova – projekt + realizácia 

Opis predmetu investície 
 

Revitalizácia dvora – vybúranie pôvodných betónových múrov, 
vybudovanie plôch na voľný pohyb detí a realizácia mimoškolských 
aktivít – 2etapy – projekt + realizácia 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

1.etapa – Projekt – 4890.-€ s DPH 
2.etapa – realizácia – 91899,12€ s DPH 

Vysúťažený náklad 
 

1.etapa – Projekt – 4890.-€ s DPH 
2.etapa – realizácia – 91899,12€ s DPH 

Fakturovaný náklad 1.etapa – Projekt – 4890.-€ s DPH 
2.etapa – realizácia – 91899,12€ s DPH 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno 

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončené práce 31.9. 2022  

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 

 

 
 
 
 
 



Príloha č. 20 
 
k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 
projektových dokumentácií 
 
Stav k 30.11.2022  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 
 

226.814,17 eur s DPH 

Fakturovaný náklad 226.814,17 eur s DPH 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno        

b/ v realizácii  

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

 

d/ nezačaté - 

Poznámka:  
 
 
Súčasný stav 
 

             
 

  



Príloha č. 20 
 
k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 
projektových dokumentácií 
 
Nový stav 
 

 
 
 
 

  
 



Príloha č. 21 
 
k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 
projektových dokumentácií 
 
 
 
Stav k 30.11.2022  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 s Magistrátom sa 
pokračuje, v riešení je majetkoprávne vysporiadnie dotknutého 
úseku komunikácie Vretenová. 

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 Investičná akcia – projektová dokumentácia sa 
prenáša na rok 2023 po získaní všetkých 
relevantných podkladov 

Poznámka:  
 
 
Súčasný stav 
       

        
 


