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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 12. 11. 2019

Schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava-Rusovce do výzvy IROP-PO1SC121-2019-48 a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie
atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy pre projekt
„Revitalizácia autobusového otočiska”
Predkladateľ:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.
starostka

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Situácia
2. Rozpočet projektu

Spracovateľ: Ing. Alexander Kitanovič
Rozvoj MČ
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci výzvy IROPPO1-SC121- 2019-48 za účelom realizácie projektu „Revitalizácia autobusového otočiska“,
ktorého ciele sú v súlade so schválenými strategickými dokumentami vyššieho územného
celku, v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mestskej časti,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pravidlami a podmienkami poskytnutia pomoci,
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške xxx,- EUR (presná čiastka bude oznámená na
zasadnutí miestneho zastupiteľstva),
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti.

Dôvodová správa
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola vyhlásená výzva na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku IROP-PO1-SC121-2019-48 na zvyšovanie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Termín uzavretia hodnotiaceho kola je
do 22. 11. 2019.
Predkladaný projekt „Revitalizácia autobusového otočiska” sa zameriava na rekonštrukciu a
modernizáciu existujúceho autobusového otočiska cestnej verejnej osobnej dopravy a
zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej
osobnej dopravy na Balkánskej ulici na pozemkoch reg. E KN parc. č. 3330/1, č. 3675/3
a č. 467/1.
Projekt „Revitalizácia autobusového otočiska” je vyňatý v celom rozsahu z projektu
„Vybudovanie cyklotrasy a revitalizácia autobusového otočiska”, na ktorý mestská časť
v roku 2018 žiadala poskytnutie nenávratného finančného príspevku, s výnimkou v projekte
naznačeného vybudovania autobusovej zastávky v smere z Čunova do Jaroviec (z dôvodu
nevysporiadaných vlastníckych vzťahov k pozemku pod ním). Z administratívnych dôvodov
poskytnutie nenávratného finančného príspevku nebolo mestskej časti schválené.
Odhadované celkové náklady projektu sú do 500 000 Eur. Rozpočet projektu bude
predložený dňa 12. 11. 2019 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

V Bratislave dňa 04. 11. 2019

Ing. Alexander Kitanovič
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