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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo  
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní 
 
 
 
A. b e r i e    n a    v e d o m i e 

predložený materiál 
 
 
 
B. s ch v a ľ u j e 

 

participáciu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rekonštrukcii objektu Uránová 2 
v maximálnej výške 250 000 EUR za podmienok: 

1/ Dotácia   môže  byť poskytnutá výlučne  na základe  spoločnej Zmluvy  medzi  Hlavným 
mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava-Ružinov o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava-Ružinov  na bankový účet Hlavného mesta za účelom 
dofinancovania projektu rekonštrukcie Budovy Uránová 2 pre potreby priestorového riešenia 
umiestnenia Základnej umeleckej školy sídliacej na ulici Exnárova 6 v mestskej časti 
Bratislava-Ružinov. 

2/ Hlavné mesto ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy na Exnárovej ul.6 v Bratislave sa 
v predmetnej zmluve o dotácii zaviaže, že najneskôr do dvanástich mesiacov od 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na projekt odníme zo správy Základnej umeleckej 
školy na Exnárovej ul.6 v Bratislave stavbu „Základná umelecká škola –Exnárova 6A“, súpis 
č. II. 18132,postavenú na pozemkoch parc. č.1197/130,1197/131,1197/179 a 1197/193, 
zabezpečí vypratanie tejto stavby zo strany Základnej umeleckej školy na Exnárovej ul.č.6 
v Bratislave a zverí túto stavbu do správy Mestskej časti za účelom zabezpečovania činností 
súvisiach s prevádzkou škôl a školských zariadení. 

3/ Dotáciu možno použiť do 31.decembra 2017. 

 

A.      o d p o r ú č a  

Ing. Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi 

1/  listom  adresovaným  Hlavnému mestu SR Bratislava potvrdiť záujem mestskej časti 
Bratislava-Ružinov participovať na rekonštrukcii objektu Uránová 2 v maximálnej výške 
250 000 EUR za podmienok schválených Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Ružinov 

                                                                                                               T:. po podpise uznesenia 

2/    zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 250 000 EUR   na poskytnutie 
dotácie na financovanie rekonštrukcie objektu Uránová 2 do návrhu najbližšej zmeny 
rozpočtu. 

 
                                                                                                            T:. pri zmene rozpočtu                                         
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Dôvodová správa 

Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 
21.11.2013 prijalo uznesenie číslo 1340/2013, v ktorom súhlasilo s rozdelením budovy                    
na Exnárovej ul. č. 6, súpisné č. II 3124, na dva osobitné nové objekty s osobitnými 
súpisnými číslami a s odzverením novovytvorenej budovy na Exnárovej 6 z pôvodného 
súpisného čísla II 3124, v ktorej sídlia elokované triedy MŠ Bancíkovej do správy MČ 
Bratislava-Ružinov za podmienok, že MČ Bratislava-Ružinov sa zaviaže prispieť                         
na nadstavbu (prístavbu) rekonštrukciu budovy pre potreby ZUŠ Exnárova vo výške 50% 
nákladov. Uvedené odzverenie bolo zrealizované a súpisné číslo MŠ Exnárova 6 bolo 
pridelené. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov sa zmluvne zaviazala (zmluvy v prílohe materiálu) 
poskytnúť z rozpočtu na rok 2015 Hlavnému mestu dotáciu na úhradu časti nákladov                    
na rekonštrukciu budovy Uránová 2, Bratislava formou transferu finančných prostriedkov. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov potvrdila svoj záväzok participovať na rekonštrukcii 
budovy Uránová 2 vo výške 50 % nákladov, maximálne však do výšky 250.000,00 EUR 
zmluvou o poskytnutí dotácie. 

V roku 2015  nedošlo  ku rekonštrukcii budovy Uránová 2, Bratislava a predmetná 
dotácia od mestskej časti Bratislava-Ružinov nemohla byť v súlade s účelom poskytnutia 
využitá. Z dôvodu legislatívnej čistoty  bol dňa 15.12.2015 Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Ružinov predložený  na prerokovanie  a na schválenie návrh  
Dodatku ku Zmluve o poskytnutí dotácie, v ktorom bola  zapracovaná zmena termínu využitia 
dotácie a jej poskytnutia do 31.12.2016. Poslanci uznesením č. 198/XI/2015 predložené 
znenie návrhu dodatku schválili s podmienkou uvoľnenia priestorov Základnej umeleckej 
školy na Exnárovej 6 po dokončení priestorov na Uránovej.   
Dodatok č. 1 k zmluve bol v zmysle znenia uznesenia vypracovaný  a po podpise starostom  
mestskej časti Bratislava-Ružinov  listom zo dňa 29.1.2016 adresovanom primátorovi 
Hlavného mesta SR predložený na podpísanie. Vyjadrenie zo strany hlavného mesta  na list  
zaslaný primátorovi, ktorým bol hlavnému mestu predložený dodatok č. 1 k zmluve                         
na podpísanie, mestská časť Bratislava-Ružinov do konca roka 2016 nedostala. 
Doba platnosti zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi Mestskou   časťou Bratislava-
Ružinov a Hlavným mestom SR Bratislava  zanikla k 31.12.2015 a  platnosť v dodatku č.1 
k zmluve bola ohraničená  dátumom 31.12.2016.   
 
     Dňa 16.februára 2017  mestská časť  Bratislava-Ružinov dostala od magistrátu hlavného 
mesta SR, sekcia správy nehnuteľností list (viď príloha), ktorým požiadali o vyjadrenie, či              
zo strany mestskej časti trvá záujem participovať na rekonštrukcii objektu Uránová 2 sumou 
maximálne vo výške 250 000 EUR.  
      V nadväznosti  na  požiadavku  magistrátu zo dňa 16.2.2017  uvádzame,  že v schválenom 
rozpočte  na  rok  2017  neboli  tieto  prostriedky zapracované.  Pokiaľ Miestne zastupiteľstvo 
mestskej  časti  Bratislava-Ružinov  uznesením   prejaví   vôľu  podieľať   sa   na  financovaní 
projektu  rekonštrukcie  Uránová   dotáciou  maximálne 250 000 EUR,  bude potrebné zapojiť 
požadované  financie  do  rozpočtu  z rezervného  fondu  mestskej  časti   Bratislava-Ružinov                     
pri najbližšej zmene rozpočtu.
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