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Návrh uznesenia do MZ 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 

A. berie na vedomie 
 

Riešenie pre navýšenie počtu miest v MŠ 
 

 

B. schvaľuje 
 
priority riešení pre navýšenie počtu miest v MŠ 
 
 
 
C. ukladá 
 

Ing. Alene Lehotayovej, dočasne poverenej zastupovaním prednostky 

zabezpečiť :  

súvisiace činnosti k realizácii vybraných priorít pre rok 2016 

 

T: do 31.12. 2016 
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Dôvodová správa 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov dňa 26. 4. 2016 uložilo svojím Uznesením 
 č. 258/XIV /2016 úlohu predložiť Návrh riešenia pre navýšenie počtu miest v MŠ. Tabuľka 
č. 4 bola upravená na základe uznesenia MR zo dňa 23.6.2016. 
A/ 
Všeobecná časť      
     V školskom  roku 2015/2016 bolo v materských školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava - Ružinov umiestnených detí  celkom 2171 detí, z toho 842 detí bolo  
novoprijatých detí  pre školský rok 2015/2016. 
 

 Naplnenosť MŠ vzhľadom na súčasnú kapacitu    

        

    pre 2015/2016 pre 2014/2015 2013/2014 

materská škola počet zaškolené počet zaškolené počet zaškolené 

    tried deti tried deti tried deti 

MŠ Bancíkovej 7 150 13 290 12 272 

MŠ Exnárova 6 135 x x x x 

MŠ Medzilaborecká 8 200 8 200 7 177 

MŠ Miletičova 7 154 7 155 7 155 

MŠ Piesočná 10 210 16 337 16 334 

MŠ Pivonková 15 360 15 355 15 355 

MŠ Prešovská 9 192 9 212 9 202 

MŠ Stálicová 12 283 12 286 11 268 

MŠ Šťastná 5 127 5 128 5 125 

MŠ Velehradská 8 177 8 177 8 178 

MŠ Západná 9 183 x x x x 

  spolu 96 2171 93 2140 90 2066 

          

Súčasťou 11 materských škôl v mestskej časti Bratislava - Ružinov je 11 elokovaných 
pracovísk. Prevádzkujeme v nich 96 tried materskej školy, čo je o 3 triedy viac ako koncom 
minulého školského roku.  
 
PREHĽAD O POČTE NOVORODENCOV s trvalým pobytom v Ružinove 
 

Narodené v roku Počet    
2010 773   
2011 827   
2012 856   
2013 863   
2014 904   
2015 977   

2016 (stav k 12.5.2016) 353   
Deti narodené od 1.9.2010 do 31.12.2013 sú potencionálnymi klientmi MŠ od septembra 
2016. 
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B/ 
Analýza vhodných objektov na vytvorenie nových kapacít na rozšírenie materských škôl 
a návrh riešenia prípravy vhodných objektov  
 
Možnosti rozšírenia kapacít MŠ: 
1/ rekonštrukcia jestvujúcich priestorov v budovách MŠ alebo ZŠ 
2/ nadstavby a prístavby jestvujúcich objektov 
3/ novostavby 
 
1/ Rekonštrukcia jestvujúcich priestorov 
 
1.1 Služobné byty 
V budovách materských škôl alebo ich elokovaných pracovísk sa nachádzajú služobné byty    
s  plochou od 41,00 m2 – 73,00 m2.   Prepojením bytu s jestvujúcimi priestormi môže 
vzniknúť po rekonštrukcii jedna nová trieda alebo sa rozšíri kapacita jestvujúcej triedy. 
V budovách materských škôl sa nachádzajú služobné byty s rozlohou 41 m2  - 73 m2. 
Prepojením bytu s jestvujúcimi priestormi môže vzniknúť po rekonštrukcii jedna trieda alebo 
sa rozšíri kapacita jestvujúcej triedy. Na základe získaných pôdorysov služobných bytov,      
na využitie pre triedu MŠ, prichádzajú do úvahy služobné byty s plochou väčšou ako 58 m2 
alebo tie, ktoré sa dajú prepojiť s jestvujúcimi priestormi. Pri návrhu nového dispozičného 
riešenia miestností je potrebné zohľadniť požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné 
členenie, vybavenie, prevádzku a režim dňa v zmysle Vyhlášky č. 527/2007 MZ SR 
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Predpokladáme vznik tried 
s kapacitou desať až pätnásť detí. Vzhľadom na rôzne dispozičné riešenie bytov a ich možnej 
nadväznosti na jestvujúce funkčné priestory materskej školy bude potrebné každý služobný 
byt posudzovať samostatne.  Rekonštrukcia bytov je možná po ich uvoľnení nájomníkmi, buď 
zánikom nájomnej zmluvy, pridelením náhradného bytu alebo dobrovoľným uvoľnením 
priestorov.   
V súčasnosti sú uvoľnené dva služobné byty v objekte MŠ Šťastná v Prievoze, ktoré budú 
v tomto roku zrekonštruované a jeden neobývaný byt v objekte MŠ Prešovská v Starom 
Ružinove. Služobné byty v objektoch MŠ Bancíkovej, MŠ Exnárova, MŠ Stálicova a iných je 
možné rekonštruovať postupne po ich uvoľnení. 
 
1.2 Objekt (MC Hojdana) na Haburskej č. 2, Bratislava, v troch alternatívach 
Na základe Uznesenia č. 192/XI/2015 zo dňa 15.12.2015 bola spracovaná štúdia v troch 
alternatívach s vyčíslením predbežných nákladov na využiteľnosť objektu na Haburskej č. 2,  
Bratislava, pre účely materskej školy s využitím priestorov na maximálny počet detí podľa 
platných legislatívnych noriem s tým, že sa do štúdie zapracuje aj alternatíva zachovania 
činnosti Materského centra Hojdana v daných priestoroch po realizácii technických úprav 
v objekte. 
Zastavaná plocha objektu MC Hojdana je 365 m2, rozloha pozemku je 4 146 m2. 
 
Časť objektu, nebytové priestory o výmere 158 m2, je od roku 1993 nepretržite prenajatá ako 
špecializované ambulancie, ortopedická a stomatologická. Nájomná zmluva bola predĺžená na 
dobu určitú do 31.01.2017. Druhá časť objektu s celým priľahlým pozemkom a záhradou, 
bola prenajatá občianskemu združeniu Materské centrum Hojdana – Ružinov (ďalej MC 
Hojdana) na dobu určitú do 31.12.2015. Miestne zastupiteľstvo dňa 15.12.2015 schválilo 
predĺženie nájomnej  zmluvy na dobu určitú do 31.01.2017. Miestnemu zastupiteľstvu, ktoré  
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sa bude konať dňa 21.6.2016 je predložený návrh odporúčaný Miestnou radou na predĺženie 
nájmu do 30.6.2026. 
 
Použité skratky: NP - nadzemné podlažie,  PP – podzemné podlažie,  PD – projektová dokumentácia       
 
Štúdia využiteľnosti objektu  je spracovaná v troch alternatívach: (viď. Príloha č.1) 

1. materská škola je v celej budove – využitie celého objektu pre MŠ so 4 triedami 
2. materská škola – dve triedy na prízemí (I.NP)  so samostatnými vstupmi   

MC Hojdana v suteréne (I.PP) a na prvom poschodí (II.NP), so samostatným vstupom 
na I.NP 

3. materská škola – jedna trieda v priestoroch súkromných ambulancií  
MC Hojdana zostane bez zmeny v jestvujúcich priestoroch. 

       
V tabuľke je prehľadne uvedený sumár nákladov na rekonštrukciu v prepočte na jedno 
dieťa podľa jednotlivých alternatív: 
 
 Počet detí Náklady                          

na rekonštrukciu (€) 
Náklady                          
na rekonštrukciu 
na jedno dieťa (€) 

1. alternatíva 63 442 000 7 016 
2. alternatíva 40 198 000 4 950 
3. alternatíva 17 96 000 5 647 
 
1.3 Rekonštrukcia priestorov pavilónu „B“ na ZŠ Borodáčova, Bratislava        
Vysoký počet zaškolených detí v materských školách  tvoria deti,  ktoré v dôsledku 
nedostatočnej školskej zrelosti a vývinových ťažkostí majú odklad plnenia školskej 
dochádzky a aj po dosiahnutí veku 6 rokov ostávajú v materskej škole. Vzhľadom na vyššie 
uvedené poslanci MZ na základe Uznesenia 251/XIV/2016 zo dňa 26.04.2016 nastolili 
požiadavku pripraviť návrh finančného a organizačného zabezpečenia elokovaných tried MŠ 
Bancíkovej v priestoroch  ZŠ Borodáčova.  
 
Začlenenie novovzniknutých tried do organizačnej štruktúry materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
         Nakoľko  Materská škola, Bancíkovej  (ďalej len MŠ Bancíkovej) sa nachádza                         
v blízkosti uvedeného objektu na Základnej škole, Borodáčova, novovzniknuté triedy MŠ 
v pavilóne „B“ v objekte ZŠ odporúčame začleniť do organizačnej štruktúry materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ako  elokované triedy MŠ Bancíkovej v objekte Borodáčova 2. 

        V zmysle príslušných ustanovení  zákona č.  596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve     
a školskej samospráve a   o zmene a doplnení niektorých zákonov „elokovaným pracoviskom 
sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná 
výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je 
súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je 
súčasťou. Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy 
alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou.  
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Zaradenie elokovaného pracoviska Borodáčova, Bratislava ako súčasti MŠ  Bancíkovej ul. č. 
2, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR: 

      Pri vzniku nového elokovaného pracoviska školy sa postupuje v zmysle príslušných 
ustanovení  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
     Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s ustanovením 
§ 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, 
v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené. Podľa § 16 ods. 8 zákona 
č. 596/2003 Z. z. minister môže, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia 
nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania žiadosti podľa 
ods. 1 tohto zákona. 
 
Predmetom technického riešenia je posúdenie možnosti realizácie rekonštrukcie a zmeny 
dispozičného riešenia poschodia pavilónu „B“ na základnej škole Borodáčova pre využitie 
časti plochy pre 2 triedy materskej školy.  
 
Celková zastavaná plocha objektu je 1403 m2, z ktorej je možné pre triedy a zázemie MŠ 
využiť na poschodí 6 tried, chodby, kancelárie a klubovňu, to je 450 m2 a plochu átria 177 m2. 
Po rekonštrukcii priestorov môžu vzniknúť 2 triedy, 2 spálne, 2 šatne pre deti, 2  sociálne 
zariadenia pre deti, kancelária pre vedúcu MŠ, sociálne zariadenie pre zamestnancov MŠ, 
šatňa pre učiteľky, sklad a oddelená miestnosť s výlevkou pre upratovačku. 
V navrhovaných priestoroch na poschodí pavilónu B je možné z plošných a dispozičných 
kapacít zrealizovať rekonštrukciu pre 2 triedy materskej školy. 
Všetky technické požiadavky musia byť zapracované v projektovej dokumentácii stavby. 

 
Už v procese prípravy projektovej dokumentácie je nutné zapracovať detaily a požiadavky 
vyplývajúce z profesií ako je statika, elektroinštalácia, zdravotechnika, kúrenie, požiarna 
ochrana a  RÚVZ. 
Najmä: - Geodetické zameranie plochy potrebnej na školský dvor pre deti materskej školy 
a získanie súhlasu vlastníka/vlastníkov/správcu na vybudovanie oplotenia a ihriska, lebo 
pozemky pri pavilóne „B“ nie sú v správe Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
            - Predbežné odsúhlasenie zámeru vybudovať v pavilóne „B“ triedy MŠ s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva a ich pripomienky zapracovať do PD, lebo jeho konečné 
stanovisko je potrebné k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení. 
           - V prípade nutnosti vybudovať druhé únikové požiarne schodisko v zmysle 
požiarnych predpisov, požiadať o súhlas vlastníka/vlastníkov/správcu s vybudovaním  
exteriérového oceľového schodiska, lebo pozemky pri pavilóne „B“ nie sú v správe Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov. 
       
Rekonštrukcia a vybavenie priestorov MŠ si vyžiada nevyhnutné predpokladané náklady vo 
výške 148 000 €. 
Prevádzkové zabezpečenie 2 tried MŠ  (počítané na 4 mesiace*)  
Osobné náklady:   4,0 učiteľky                                                              17 300,00 € 
                              2,0 upratovačky                                                          5 000,00 €  
                              1,5 kuchárky                                                               4 200,00 €  
Spolu osobné náklady                                                                             26 500,00 €                               
Prevádzkové náklady                                                                              17 700,00 € 
Celkom náklady                                                                                      44 200,00 €   



   

 7 

 
*Finančné prostriedky  sú pridelené z Ministerstva financií až od 1. januára  nasledujúceho 
kalendárneho roka.. To znamená, že ak by boli novo vytvorené triedy dané do prevádzky k 1. 
septembru, čiastku za mesiace september až december  na mzdy týchto novoprijatých pracovníčok by 
musela hradiť mestská časť zo svojho rozpočtu. 

2/ Nadstavby a prístavby  jestvujúcich objektov 
 
2.1 V súčasnosti sa rozpracúva alternatíva jednopodlažných nadstavieb nad terasami        
na prvom poschodí v objektoch MŠ Šťastná a MŠ Prešovská, čím by vznikli na každej z nich 
dve nové triedy. Vzhľadom na zvýšenie počtu detí a potreby zabezpečenia ich stravovania 
v zmysle platnej legislatívy je potrebné počítať s rozšírením jestvujúcej jedálne formou 
prístavby. V súčasnosti pripravujeme podklady pre výber dodávateľa projektovej 
dokumentácie. Počas realizácie mimo školských prázdnin je nutné náhradné riešenie 
umiestnenia detí. 
 
2.2 Zvýšenie kapacity MŠ Pivonková je možné prístavbou pavilónu s napojením                         
na spojovaciu chodbu. Pripravujeme podklady pre územné rozhodnutie. 
 
3/ Novostavby 
 
3.1 Ružinov má vo svojej správe nezastavaný pozemok s rozlohou 2 744 m2 medzi 
ulicami Sinokvetná, Ružomberská a Oriešková, ktorý je v súčasnosti porastený náletovou 
zeleňou. Prístupný je z Ružomberskej ulice. V roku 2014  bola  spracovaná  štúdia  a následne  
rozpracovaný projekt na stavebné povolenie novostavby materskej školy formou modulov ako 
jednopodlažný  nepodpivničený  objekt  pre trojtriednu  MŠ. MČ Bratislava – Ružinov získala 
finančnú dotáciu na výstavbu modulárnej škôlky. Na dofinancovanie nemá MČ v súčasnosti 
finančné prostriedky, tak sa prípravné práce na vybavovanie stavebného povolenia zastavili. 
 
C/ 
Financovanie jednotlivých alternatív  
 
Plánované rekonštrukcie, prístavby, nadstavby si vyžiadajú nemalé finančné prostriedky. 
Okrem nákladov na projektovú dokumentáciu a na realizáciu stavebných prác treba počítať 
s nákladmi na zariadenie nových priestorov a na prevádzku a mzdy nových pracovníkov. 
   

Financovanie je možné: 
- z vlastných zdrojov mestskej časti, 
- z dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného 
programu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, 

- iné dotácie. 
  

V prípade čerpania vlastných zdrojov je potrebné zapracovať finančné prostriedky                        
na realizáciu schválených  priorít do rozpočtu MČ. 
 
V januári 2016 bola vyhlásená otvorená výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR na predkladanie žiadostí o nenávratný  finančný príspevok z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci integrovaného regionálneho operačného programu „ Zvýšenie 
kapacít infraštruktúry materských škôl“. Indikatívna výška alokovaných finančných 
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prostriedkov na výzvu je 79 757 690 €, z toho podľa územnej príslušnosti bolo                                 
pre Bratislavský samosprávny kraj určených 8 000 000 €. 
Podmienkou oprávnenosti realizácie projektu je rozšírenie kapacity materskej školy 
minimálne o 10 miest výstavbou nových objektov alebo rozšírením existujúcich objektov 
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície alebo stavebno - technickými 
úpravami nevyužitých priestorov. Zároveň je žiadateľ povinný realizovať aj minimálne jednu 
z nasledujúcich aktivít, a to stavebno - technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, 
športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej 
prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň alebo 
obstarať materiálno – technické vybavenie MŠ alebo zvýšiť energetickú hospodárnosť budov 
MŠ. V prípade tejto dotácie je spoluúčasť zo zdrojov prijímateľa vo výške 5 % z celkových 
oprávnených nákladov. 
 
D/ 
Priority riešení - návrh 
 
Po zvážení a vyhodnotení súvisiacich faktorov a podkladov Odbor školstva, kultúry 
a športu Miestneho úradu Bratislava – Ružinov navrhuje nižšie uvedené  priority 
riešení. (pozri prílohu č. 4) Finančné náklady na navrhované riešenia boli odkonzultované 
s Ekonomickým odborom MÚ, ktorý bol požiadaný o ich zapracovanie do rozpočtu MČ 
poprípade do zmeny rozpočtu na rok 2016 a následných rokov. 
 
 
Záver 
 
V prílohe č. 3 sú prehľadne uvedené jednotlivé objekty s možnosťami rozšírenia 
s predpokladanou výškou finančných prostriedkov na nevyhnutné projektové a stavebné 
práce.  
 

- zrealizovať rekonštrukciu bytov na MŠ Šťastnej na základe spracovaného projektu, 
- vybrať dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie vrátane statického 

posudku na nadstavbu a prístavbu MŠ Šťastná, 
- vybrať dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bytov, 

nadstavbu, prístavbu  vrátane statického posudku na MŠ Prešovská,  
- vybrať spracovateľa štúdie na rozšírenie kapacity na MŠ Pivonková, 
- v prípade uvoľnenia ďalšieho služobného bytu zrealizovať rekonštrukciu na základe 

spracovaného projektu. 
 

 
 

Príloha č.1 
 1.1 alternatíva Hojdana 
 1.2 alternatíva Hojdana 
 1.3 alternatíva Hojdana 
Príloha č. 2 
Navrhované riešenie na ZŠ Borodáčova 
Príloha č. 3 
Tabuľka posudzovaných objektov 
Príloha č. 4 
Priority riešení - návrh            













Tabuľka posudzovaných objektov     

Názov objektu Po čet detí  Spôsob rozšírenia Navýšenie Rozpracovanos ť Poznámka Náklady PD Realizácia 

 MŠ Šťastná  127  2 služobné byty - rekonštrukcia 12  projekt  spracúva rodič +profesie 1. byt -1 trieda MŠ , 61,26 m2 1 950  35 000 

         2. byt - rozšírenie jestvujúcej triedy (nadstav), zázemie, 57,62 m2     

    nadstavby nad 2 terasami a 40 príprava - výzva na výber projektanta 2 triedy MŠ 18 000 450 000 

    prístavba    rozšírenie jedálne - zabezpečenie stravovania pre zvýšený počet detí     

MŠ Prešovská 85 2 služobné byty - rekonštrukcia 24 príprava - výzva na výber projektanta 1. byt voľný - narušená statika, 57,62 m2  2 000 45 000 

         2 byt -  obývaný 61,26 m2 – rekonštr. možná po uvolnení bytu     

   nadstavby nad 2 terasami a 40 príprava - výzva na výber projektanta 2 triedy  18 000  550 000 

    prístavba     rozšírenie jedálne - zabezpečenie stravovania pre zvýšený počet detí    

MŠ Bancíkovej 150 1 služobný byt - rekonštrukcia 15   byt obývaný , 73,00 m2 – rekonštr. možná po uvolnení bytu 2 000 20 000 

MŠ Exnárova 135 1 služobný byt - rekonštrukcia 15   byt obývaný, 73,00 m2 – rekonštr. možná po uvolnení bytu 2 000 20 000 

MŠ Stálicová 163  1 služobný byt - rekonštrukcia 15      byt obývaný, 73,00 m2– rekonštr. možná po uvolnení bytu 2 000 20 000 

MŠ Pivonkova 124 Prístavba  22   spracovanie štúdie + Projektová dokumentácia  3 000 + 12 000 185 000 

ZŠ Borodá čova   rekonštrukcia v pavilóne "B" 44  2 triedy na prvom poschodí v pavilóne "B" 7 000 115 000 

        treba doriešiť majetkoprávne vzťahy k pozemkom   

          elokované pracovisko MŠ Bancíkovej   

Haburská 2, RDS   rekonštrukcia 63  štúdia spracovaná v troch alternatívach 1. alternatíva 10 000  442 000 

   40  2. alternatíva 7 000 198 000 

   17  3. alternatíva 2 000 96 000 

                

        

Náklady na projektovú dokumentáciu a na realizáciu stavebných prác sú stanovené orienta čne.     

Presné náklady budú až na základe cenových ponúk a spracovaných rozpo čtových nákladov.      
Informácia o využití služobných bytov sa nachádza v materiáli : „ Analýza skutkového stavu služobných bytov pri MŠ 
s možnosťami riešenia za účelom navýšenia miest pre deti MŠ.“    

 
 
 
 
                  PRÍLOHA č.3 
 
 
 

6       



 
 

PRIORITY RIEŠENÍ    
 

  

BOD Názov objektu Spôsob rozšírenia 

Predpokladané 
navýšenie miest 
MŠ 

Predpoklad - 
finan čná 
požiadavka Poznámka 

Prepokladaná 
dĺžka realizácie 

 
1 
 

 
 MŠ Šťastná 
 

 
2 služobné byty – rekonštrukcia 
 
 

 
12 
 
 

 
35 000 

 
 

projektová dokumentácia v roku 2016 
realizácia stavebných úprav v roku 2016 
 
 

  
3 mesiace 

 
 

2 
 
 MŠ Prešovská 
 
 

 
2 služobné byty – rekonštrukcia 
 
 

 
24 
 
 

 
45 000 

 
 

projektová dokumentácia v roku 2016 
realizácia stavebných úprav v roku 2016 
rekonštrukcia druhého bytupo uvolnení 
 

  
3 mesiace 

 
 

3 

 
MŠ Bancíkovej 
 

 
1 služobný byt – rekonštrukcia 
 

 
15 
 

 
22 000 

byt obývaný, 73 m2 – rekonštrukcia po uvolnení bytu 
projektová dokumentácia,realizácia stavebných úprav 
 

 
3 - 4 mesiace 

 

4 MŠ Exnárová 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 

15 
 

 
22 000 

byt obývaný, 73 m2-  rekonštrukcia po uvolnení bytu 
projektová dokumentácia,realizácia stavebných úprav 
 

 
3 - 4 mesiace 

 

5 
MŠ Stálicová 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 

15 
    

 
22 000 

byt obývaný, 73 m2– rekonštrukcia po uvolnení bytu 
projektová dokumentácia,realizácia stavebných úprav 
 

 
3 - 4  mesiace 

 

6 
ZŠ Borodá čova 
 

rekonštrukcia v pavilóne "B" 
 

44 
 

7000 
 

Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť v roku 2016 
realizácia stavebných úprav v roku 2017 
za predpokladu zverenia pozemku do majetku MČ  
 

6 mesiacov 
 

7 Haburská 2, RDS  
 

2. alternatíva – 2 triedy na prízemí 
 

40 
 

7000 
 

Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť v roku 2016 
realizácia stavebných úprav v roku 2017 
 
 

6 mesiacov 
 

       

  
MOŽNOSTI ĎALŠIEHO 
ROZŠÍRENIA KAPACITY   

 
  

BOD Názov objektu Spôsob rozšírenia 
Predpokladané 
navýš. miest MŠ 

Predp. finan č. 
požiadavka Poznámka 

Prepokladaná 
dĺžka realizácie 

1 
 
MŠ Pivonkova 
 

 
prístavba pavilónu - 1 triedy 
 

 
22 
 

 
200 000 

 projektová dokumentácia  
realizácia stavebných úprav  
 

 
6 mesiace 

 

2 
 
MŠ Šťastná  
 

- nadstavby nad 2 terasami 
a prístavba- zateplenie objektu 
- rekonštrukcia elektroinštalácie 

 
   40 

 

 
18 000 

 

projektová dokumentácia  
 
 

 
4 mesiace 

 

 
3 
 

 
MŠ Prešovská 
 

- nadstavba nad 2 terasami, 
prístavba, rekonštr. strechy 
- rekonštrukcia 2 bytov 

 
40 
 

 
18 000 

 

projektová dokumentácia 
 
 

 
4 mesiacov 
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