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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/

schvaľuje

A.1 návrh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt a predloženie
ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava –
Vrakuňa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2014 - 2020;
A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
9 499,99 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 189 999,82 EUR pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5 %, t.j. 9 499,99
EUR.
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Dôvodová správa
V marci 2017 predložila MČ Bratislava-Vrakuňa tri projektové zámery (ZŠ Rajčianska,
ZŠ Žitavská, ZŠ Železničná) na vyhlásenú výzvu MPRV SR na predkladanie projektových zámerov
na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných
učební rôzneho druhu v základných školách.
V máji 2017 bolo na MČ doručené rozhodnutie o vydaní pozitívnej hodnotiacej správy na
všetky tri predložené projektové zámery. Pre uvedenú výzvu je stanovený dvojkolový systém
predkladania, t. z. žiadateľ pre získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) musí dostať v 1.
kole hodnotiacu správu a v 2. kole byť úspešný pri predložení Žiadosti o poskytnutí NFP (ŽoNFP).
Jednou z povinných príloh ŽoNFP je uznesenie zastupiteľstva schvaľujúcim predloženie
ŽoNFP.
Projekt „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava – Vrakuňa“ je zameraný
na dobudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska.
Projektom sa budú realizovať aktivity:
Aktivita 1. Fyzikálna učebňa
Aktivita 2. Biologicko-chemická učebňa
Aktivita 3. Polytechnická učebňa
Aktivita 4. Jazyková učebňa
Aktivita 5. IKT učebňa
Aktivita 6. Školská knižnica
Aktivita 7. Stavebné úpravy pre budovanie odborných učební
Obsah jednotlivých aktivít projektu bol zostavený na základe požiadaviek vedenia školy
a učiteľov odborných predmetov v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov uvedených vo
výzve.
Celkové oprávnené výdavky na projekt (COV)
Výška žiadaného NFP
Vlastné zdroje žiadateľa

189 999,82 EUR
180 499,83 EUR
9 499,99 EUR

Termín na predloženie ŽoNFP je 29.9.2017. V prípade schválenia žiadosti sa s realizáciou projektu
počíta v období školských prázdnin 07 – 08/2018.
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Stanoviská komisie
Uznesenie Komisie pre kultúru a školstvo pri MZ Bratislava – Vrakuňa dňa 04.09.2017
Uznesenie č. 91
Komisia KaŠ Bratislava-Vrakuňa zobrala na vedomie informáciu o pripravovanom projekte na
rekonštrukciu teloviccne v ZŠ Železničná v hodnote 80 tis. Eur, 5 % financovanie.
Hlasovanie: ZA: 4
/
PROTI: 0
/
ZDRŽAL SA: 0
/
Uznesenie Finančej komisie pri MZ Bratislava – Vrakuňa dňa 04.09.2017
Uznesenie č. 183
Finančná komisia berie na vedomie žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre
projekty Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska, ZŠ Železničná a ZŠ Žitavská s 5 %
spoluúčasťou.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie: ZA: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA : 0
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