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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/

schvaľuje

A.1 Návrh projektového zámeru na rekonštrukciu telocvične ZŠ Železničná, Bratislava-Vrakuňa
realizovaného vrámci výzvy Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky.
Projekt je zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.
A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
8000 EUR;
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti;

B/

ukladá

Ing. Lýdie Adamovičovej, prednostke miestneho úradu zabezpečiť vyčlenenie finančných
prostriedkov na predfinancovanie projektových aktivít v rozpočte MČ Bratislava-Vrakuňa na roky –
2018 vo výške 80 000 EUR pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 10 %, t.j. 8 000 EUR.
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Dôvodová správa
MČ Bratislava-Vrakuňa sa plánuje zapojiť do výzvy Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu
Slovenskej republiky. Projekt je zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
rekoštrukciou telocvične na Základnej škole Železničná v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava
– Vrakuňa.
Jednou z povinných príloh je uznesenie zastupiteľstva o súhlase s výškou spoluúčasti uvedenou
v žiadosti.
Projektom sa budú realizovať aktivity:
a)
b)
c)
d)

výmena podlahy
výmena obloženia
zateplenie strechy
výmena svietidiel

Obsah jednotlivých aktivít projektu bol zostavený na základe požiadaviek vedenia školy v súlade
s podmienkami oprávnenosti výdavkov uvedených vo výzve.
Celkové oprávnené výdavky na projekt (COV)
Výška žiadaného NFP
Vlastné zdroje žiadateľa

80 000 Eur
72 000 EUR
8 000 EUR

Termín na predloženie ŽoNFP je 29.9.2017.
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