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     Materiál k bodu č. 7a 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 09. 11. 2021 
 
 
 
 

Návrh na schválenie súhlasu na spolufinancovanie projektu  
„Rekonštrukcia kultúrnej sály v Rusovciach“ 

 

 

Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.                      1. Návrh uznesenia 
starostka                                                                              2. Dôvodová správa 
    

   
    

    
Spracovateľ: 
Mgr. Martina Zuberská, prednostka 
Ing. Alexander Kitanovič, investičné odd. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
schvaľuje  
 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC77-2021-75 VÝZVA NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI 

KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ za účelom realizácie projektu „REKONŠTRUKCIA 

KULTÚRNEJ SÁLY V RUSOVCIACH“, ktorého ciele sú v súlade so schválenými 

strategickými dokumentami vyššieho územného celku,  v súlade s platným územným 

plánom a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej 

časti Bratislava-Rusovce. 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pravidlami a podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

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 5 %, t. j. maximálne vo výške 

10.000 EUR.  

d) zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti. 
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Dôvodová správa 

 

Projektový zámer rekonštrukcie kultúrnej sály v Rusovciach reflektuje na vyhlásenú výzvu z 

Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na podporu udržateľnosti 

kultúrnych inštitúcií. 

 

Koncom mesiaca august zverejnilo Ministerstvo kultúry SR výzvu na modernizáciu 

kultúrnych inštitúcií, z ktorej je možné získať 200 000 € na úpravu kultúrnych stánkov. 

Špeciálna dotácia ministerstva kultúry je zameraná na samosprávy a alokované finančné 

prostriedky sú určené najmä na technické vybavenie, ale aj menšie stavebné úpravy, ktoré 

zvýšia štandard a znížia náklady na prevádzku kultúrnych inštitúcií (galérie, knižnice, 

kultúrne sály). V rámci výzvy sú oprávnené všetky výdavky, ktoré budú viesť k zvýšeniu 

kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii (modernizácia a zlepšenie úrovne 

technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného 

riešenia kultúrnej inštitúcie), ako aj k zlepšeniu úrovne hygienických štandardov kultúrnej 

inštitúcie a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia 

v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v 

zázemí kultúrnej inštitúcie. 

 

Mestská časť Bratislava-Rusovce sa bude uchádzať o finančný príspevok na rekonštrukciu 

kultúrnej sály, z ktorej je plánovaná obnova svetelnej techniky, výmena pódia, doplnenie 

ozvučovacej techniky, inštalovanie rekuperačnej jednotky a rekonštrukcia sociálnych 

zariadení. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na schválenie spolufinancovania 

mestskej časti na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Uznesenie o schválení 

spolufinancovania samosprávy je povinnou prílohou žiadosti o NFP.  

 

Predpokladaný celkový rozpočet projektu nepresiahne čiastku 200 000 €, pričom podiel z 

EFRR je 85 %, 10 % je národné financovanie a spolufinancovanie mestskej časti Bratislava-

Rusovce je vo výške 5 % (t. j. max. vo výške 10 000 €). Financovanie projektu bude 

realizované formou predfinancovania. 

 

Realizácia a ukončenie projektu je plánovaná najneskôr do konca roka 2022.  

 
 
 
Vypracoval:   Mgr. Martina Zuberská, prednostka MÚ 
           Ing. Alexander Kitanovič, investičné odd.  
 
Dňa: 02. 11. 2021 


