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Informatívny materiál k Uzneseniu č. 125 /VIII/2015 zo dňa 22.09.2015 – spôsob, termín 
a rozsah čerpania resp. nečerpania dotácie z MŠVVaŠ SR vo výške 258.000,- Eur 
určenej na novostavbu MŠ s troma triedami formou modulov na Ružomberskej ulici. 
 
      Mestská časť Bratislava – Ružinov ako zriaďovateľ materských škôl neustále hľadá 
možnosti získavania priestorov pre zabezpečovanie predškolskej výchovy.  Dobrou 
možnosťou ako rozšíriť súčasnú kapacitu miest v materských školách  je  vybudovanie 
nového predškolského komplexu  formou modulovej škôlky.  Z týchto dôvodov mestská časť 
reagovala  na „Výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na  
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl formou 
prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie 
zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015“  a získala 
finančné prostriedky na vybudovanie modulovej škôlky na Ružomberskej ulici vo výške 
240 000,- kapitálové prostriedky a 18 000,- bežné prostriedky. Tieto prostriedky je potrebné 
preinvestovať do konca roka 2016. 
    
       Rozšírenie kapacity MŠ využitím kontajnerových modulov je plánované zrealizovať na 
pozemkoch, ktoré sú zverené do správy  MČ Bratislava - Ružinov, s prístupom z 
Ružomberskej ulice. Pozemok má celkovú rozlohu 2 744 m2.  Dňa 19.03.2015 sa na Mestskú 
časť Bratislava - Ružinov obrátil MUDr. Vladimír Križan, ktorý vo svojom liste uviedol, že je 
vlastníkom  pozemku p.č. 773/3 o výmere 708 m2,  na ktorom sa plánuje výstavba modulovej 
škôlky. Starosta mestskej časti svojim listom požiadal primátora Hlavného mesta SR 
Bratislavy o vyjadrenie sa k predmetnej veci. Oddelenie správy nehnuteľností Magistrátu HM 
SR Bratislavy vo svojom liste zo dňa 09.09.2015 oznámilo MUDr.  Križanovi , že pozemok 
o výmere 708 m2,  ktorý údajne kúpil v roku 1987, je výlučným vlastníctvom hlavného mesta 
SR Bratislavy. Na základe tohto stanoviska je uvedený pozemok naďalej v správe MČ 
Ružinov a výstavba modulovej škôlky môže byť zrealizovaná. 
    
      Miestne  zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava – Ružinov   dňa     17 .02.2013 schválilo 
Uznesením č.28/III/2015 ,,Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, 
Šťastná 26, Bratislava v objekte na Ružomberskej ulici do siete škôl a školských zariadení SR 
a jeho následné zriadenie. 
 
     Pripravený realizačný projekt výstavby trojtriednej modulovej škôlky pre cca 60 detí určil 
dispozičné riešenie stavby v náväznosti na priestorové  danosti pozemku, dostupné inžinierske 
siete a finančné možnosti mestskej časti. V prílohe č. 1 je znázornené architektonicko-
stavebné riešenie –koordinačná situácia a v prílohe č. 2. pôdorys schémy modulovej stavby. 
Modulová výstavba umožňuje vo veľmi krátkom čase  vybudovať dočasný alebo trvalý 
objekt. Neoceniteľnou výhodou týchto stavieb je aj  ich variabilita a flexibilita.  
 
    Predpokladané náklady na realizáciu tejto stavby si okrem finančných prostriedkov 
pridelených z MŠVV a Š vo výške 240 000,- € kapitálové a 18 000,- € bežné prostriedky 
vyžiadajú aj finančné náklady z rozpočtu MČ BA Ružinov vo výške 550 000,-  € kapitálové  
a 50 000,- € bežné prostriedky. Do návrhu rozpočtu MČ BA Ružinov na rok 2016 boli tieto 
finančné náklady zapracované.  Verejné obstaranie realizátora stavby bude ukončené do 
dvoch mesiacov od vydania právoplatného stavebného povolenia. Proces vybavenia 
stavebného pobolenia v súčasnosti prebieha. Uvedenie   do  prevádzky  sa  predpokladá   k    
 l. septembru 2016. 
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