Materiál k bodu č. 7a

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 28. 06. 2021

Návrh na schválenie súhlasu na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia
a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu“
Predkladateľ:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.
starostka

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
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-SC74-2021-73 za účelom realizácie projektu „REKONŠTRUKCIA A
DOSTAVBA OBJEKTU JEDÁLNE ZŠ RUSOVCE S ROZŠÍRENÍM ÚČELU“, 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 prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 132 202,4 €.
d) zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej
časti.
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Dôvodová správa
Projektový zámer

rekonštrukcie školskej

jedálne a

vybudovania

nadstavby školy

v Rusovciach reflektuje na pripravovanú výzvu z Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP). Na rokovaní vlády dňa 23. 09. 2020 bol predložený a vzatý na vedomie
materiál „Informácia o dodatočných finančných prostriedkoch iniciatívy EK REACT-EÚ
a návrh prerozdelenia medzi operačné programy EŠIF na podporu operácií zameraných na
podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 alebo na prípravu zelenej,
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“.
Týmto dokumentom vláda SR deklarovala alokovanie finančných prostriedkov na rozšírenie
kapacít školských zariadení. Projektový zámer na rozšírenie kapacít základnej školy
v Rusovciach spadá pod predmetné uznesenie vlády.
Vzhľadom na pripravovanú výzvu na rozšírenie kapacít školských zariadení, ktorá bude
spustená v najbližších dňoch, predkladáme návrh na schválenie spolufinancovania mestskej
časti na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Uznesenie o schválení spolufinancovania
samosprávy je povinnou prílohou žiadosti o NFP.
Celkový rozpočet projektu predstavuje čiastku 2 645 000 €, pričom podiel z EFRR je 85 %,
10 % je národné financovanie a spolufinancovanie mestskej časti Bratislava-Rusovce je vo
výške 5 % (t. j. 132 202,4 €). Financovanie projektu bude realizované formou
predfinancovania.
Ukončenie projekt je nastavené najneskôr do konca decembra 2023.

Vypracoval: Mgr. Martina Zuberská, prednostka MÚ
Ing. Alexander Kitanovič, investičné odd.
Dňa: 21. 06. 2021
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