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Návrh uznesenia
Miestna rada
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške do 200 000,00 EUR
s názvom projektu „Obnova Červenej sály v Dome kultúry Dúbravka“ v rámci
Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC772021-75.
2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške minimálne 5 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré pri predpokladanom rozpočte na
projekt predstavujú 10 000,00 EUR, vrátane DPH a súčasne aj spolufinancovanie
prípadných neoprávnených výdavkov, nevyhnutných pre realizáciu projektu.

Dôvodová správa
Ministerstvo kultúry vyhlásilo 10.8.2021 výzvu na podporu udržateľnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií
Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75
Prioritná os: 7 – REACT-EÚ
Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok do 11.11.2021
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je 200 tis. EUR,
spolufinancovanie žiadateľa je minimálne 5%. Pre každé kultúrne zariadenie musí žiadateľ
vypracovať samostatnú žiadosť. Mestská časť Dúbravka pripravuje dve žiadosti o NFP – prvé
pre knižnicu, druhé pre Dom kultúry Dúbravka.
Cieľom pripravovaného projektu je rekonštrukcia Červenej sály v Dome kultúry Dúbravka,
jej dovybavenie mobilnými javiskovými prvkami, modernými technológiami
a v neposlednom rade aj zlepšenie úrovne hygienických štandardov a zabezpečenie
materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19, čo
je nevyhnutnou podmienkou pre získanie nenávratného finančného príspevku.
Súčasný stav
Dom kultúry Dúbravka bol postavený v 80. rokoch minulého storočia a odvtedy sa do jeho
rekonštrukcie investovali len minimálne financie, čo sa odrazilo na jeho neutešenom
súčasnom stave. Červená sála, ktorej obnova bude predmetom projektu, nie je schopná
prevádzky. Vzduchotechnika je už dlhší čas nefunkčná, našťastie jej výmena patrí
k oprávneným nákladom v rámci predmetnej výzvy. Rovnako stav sedadiel, opony, javisková
technika atď. patria do minulého storočia a neposkytujú priestor pre kultúrne vyžitie.
Nevyhnutná je aj rekonštrukcia časti WC, na ktorú už bol vypracovaný stavebný projekt
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mestskou časťou. Ak to rozpočet projektu umožní, zainvestuje sa aj do rekonštrukcie
vstupných priestorov DKD.
Plánované stavebné práce:
Červená sála
1. výmena elektroinštalácie
2. omietky
3. výmena podlahovej krytiny
4. výmena osvetlenia
Prízemie
5. rekonštrukcia WC (mužské aj ženské)
6. rekonštrukcia vestibulu DKD s presklenými priestormi
Mobiliár a technológie
Červená sála
1. nové umývateľné sedadlá pre publikum
2. vzduchotechnika
3. v súlade s požiadavkami výzvy budú vykonané opatrenia z dôvodu epidémie Covid 19
- inštalácia germicídnych žiaričov, bezdotykové splachovanie, bezdotykové
vodovodné batérie v umývadlách atď.
Rozpočet
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola vyhlásená 10.8.2021.
2.9. 2021 na informačnom seminári boli upresnené dôležité detaily, nevyhnutné pre prípravu
žiadosti.
Pre zostavenie rozpočtu je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu na elektroinštaláciu.
Súčasťou projektu bude výkaz výmer, kalkulácia vrátane nákladov na rekonštrukciu WC.
Bude vypracovaný projekt interiéru a rozpočet na nákup mobiliáru a technológií. Až v etape
prípravy rozpočtu bude jasné, čo a v akom rozsahu bude možné z plánovaných investícií
zrealizovať.
Podmienkou pre získanie finančných prostriedkov je schválenie uznesenia Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka na predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok a zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.
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