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Návrh  uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 
1. predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia 
malej telocvične ZŠ Nejedlého 8“ v rámci Výzvy Fondu na podporu športu č. 2022/002 – 
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, 
 
2. zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške minimálne 30 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu a súčasne aj spolufinancovanie prípadných 
neoprávnených výdavkov, nevyhnutných pre realizáciu projektu. 
 

- - - 
 
 

Dôvodová správa 
 
Fond na podporu športu vyhlásil dňa 23. decembra 2022 Výzvu č. 2022/002 – Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.  

 
Oprávnení žiadatelia, ku ktorým patria aj mestské časti Bratislavy, môžu podávať žiadosti 
o poskytnutie príspevku v období od 17. 03. 2022 do 17. 04. 2023.  

 
Spolufinancovanie projektu musí byť preukázané uznesením miestneho zastupiteľstva o 
schválení spolufinancovania predloženého projektu. Medzi oprávnené výdavky patrí aj 
vypracovanie projektovej dokumentácie. 

 
Miestny úrad zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu malej 
telocvične v ZŠ Nejedlého 8, bola vypracovaná vo februári 2022. Výška rozpočtu v tom čase 
bola 128 267,63 EUR, náklady na projekt boli 1 950,00 EUR, obidvoje vrátane DPH. Verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa stavby bude vyhlásené v marci alebo v apríli 2023. Predpokladáme, 
že konečná obstaraná suma bude vzhľadom na súčasnú situáciu vyššia. Keďže rekonštrukcie 
malých telocviční ZŠ patria medzi priority mestskej časti je možnosť získania dotácie vo výške 
70 % oprávnených nákladov z Fondu na podporu športu pre MČ výhodná. 

 
Obnovené časti infraštruktúry musia byť prispôsobené k využívaniu aj pre zdravotne 
postihnutých športovcov (týka sa to športovej infraštruktúry, ktorej prispôsobenie je potrebné 
v prípade, že by bola využívaná aj zdravotne postihnutými športovcami).  

 
 Pred podaním žiadosti o.i.: 

• musí byť začaté verejné obstarávanie na zhotoviteľa, 
• žiadateľ preukáže právoplatné stavebné povolenie na realizáciu projektu, ohlásenie 

stavebnému úradu spolu s oznámením stavebného úradu o tom, že proti ohláseným 
stavbám, stavebným úpravám a/alebo udržiavacím prácam nemá námietky, 
územné rozhodnutie; ak sa na realizáciu projektu stavebné povolenie ani ohlásenie 
nevyžaduje,  predloží žiadateľ vyjadrenie stavebného úradu o tejto skutočnosti. 
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