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Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2021 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 26.07.2021 

 

Názov bodu programu:   Návrh na schválenie zapojenia sa MČ  B – ZB do vyhlásenej  

                                           výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

                                           na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja 

                                           Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73 

                                   

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

s ch v a ľ u j e  

1) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Zvýšenie kapacít základných škôl  

        Bratislavského kraja realizovaného v rámci výzvy kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73“,  

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Bratislavy a platným Programom  

        hospodárneho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica; 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške  

105 114,- EUR 

4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti 

  



2. 

Dôvodová správa 

 

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica má z roku 2020 vydané stavebné povolenie na 

rozšírenie  nadstavbu jestvujúcej  jedálne na Hargašovej ulici. Dňa 29.6.2021 bola zverejnená 

výzva Bratislavským samosprávnym krajom na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja Kód výzvy: IROP-PO7-

SC74-2021-73 

 

Na spomínaný predmet stavby prebehlo riadne verejné obstarávanie dodávateľa, kde úspešným 

uchádzačom bol vyhodnotená zadávateľov firma KAMI PROFIT s.r.o.. Výška vysúťaženej 

sumy je vo výške 1 930 803,36 EUR s DPH. V rámci výdavkov sa počíta ja so zariadení, 

kuchyne, kde predpokladaný výdavky sú naplánované vo výške 171 474 EUR s DPH. 

 

Pre schválenie požadovaných finančných prostriedkov je potrebná spoluúčasť mestskej časti na 

financovaní projektu a to vo výške 5% z celkovej sumy oprávnených nákladov čo predstavuje 

výšku 105 114,- EUR. 

 

 

 

 


