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Dôvodová správa 
 
Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 
07.07.2016 bolo schválené uznesenie č. 300/XVII/2016  k materiálu  „Priority riešení           
pre navýšenie počtu miest v MŠ“, ktoré v časti D žiada predkladať na každé rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva informatívnu správu o aktuálnej situácii pri riešení navyšovania 
počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít. 
Na základe tohto uznesenia je spracovaná táto informácia. 
 
Všeobecná časť 
 
Aktuálna situácia pri riešení navýšenia počtu miest v materských školách (príloha č. 1): 
 
K bodu 1 – MŠ Šťastná – dva služobné byty  
Zrealizované 
V Materskej škole, Šťastná 26 sme stavebnými úpravami prerobili služobný byt na jednu 
triedu a druhý služobný byt rozšíril priestor existujúcej triedy o spálňu pre deti. Vzniklo tak 
12 nových voľných miest v materskej škole. 
 
K bodu 2 – MŠ Prešovská – služobný byt  
V Materskej škole, Prešovská 28 je k dispozícii k dnešnému dňu jeden služobný byt, ktorý sa 
nachádza vľavo od hlavného vstupu.  
 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade so zákonom  č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 
vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
bola na stavebný úrad podaná dňa 25.01.2017.  Súčasťou žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia bolo: 
- vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového 
hospodárstva,  
- vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie - orgán 
ochrany prírody a krajiny,  
- vyjadrenie Regionálneho  úradu verejného zdravotníctva, 
- vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (HaZÚ) 
Dňa 27.02.2017 (doručené 13.03.2017) bolo vydané oznámenie o začatí stavebného konania 
(zmeny dokončenej stavby, ktoré spočívajú v stavebných úpravách v interiéri). 
Po získaní kladného stanoviska stavebného úradu bude  zverejnená výzva na výber 
dodávateľskej firmy na realizáciu stavebných úprav.  
Mestská časť podala žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií SR vo  výške  18 500,00 €     
na prestavbu služobného bytu v MŠ za účelom zvýšenia kapacít, na základe výnosu                       
č. 26825/2005–441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR z 09.12.2005.   
 
K bodu 3 – MŠ Bancíkovej – služobný byt 
Na stránke materskej školy a mestskej časti Bratislava-Ružinov bola zverejnená výzva           
na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v existujúcich priestoroch 
pre triedu MŠ. Výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie  sa uskutočnil dňa 30.03.2017.   
Projektová dokumentácia bude riešiť stavebné úpravy existujúceho priestoru, ktorý bol 
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využívaný ako služobný byt, na triedu materskej školy. V riešených priestoroch bude zriadená 
jedna trieda materskej školy, to je – spoločná herňa so spálňou, šatňa, hygienické zázemie (wc         
a umyváreň) pre deti. Na základe priestorových možností je predpoklad umiestnenia 15 detí. 
  
K bodu 4 – MŠ Exnárova – služobný byt 
Na stránke materskej školy a mestskej časti Bratislava-Ružinov bola zverejnená výzva na 
výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v existujúcich priestoroch 
pre triedu MŠ. Výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie  sa uskutočnil dňa 30.03.2017.   
Projektová dokumentácia bude riešiť stavebné úpravy existujúceho priestoru, ktorý bol 
využívaný ako služobný byt, na triedu materskej školy. V riešených priestoroch bude zriadená 
jedna trieda materskej školy, to je – spoločná herňa so spálňou, šatňa, hygienické zázemie (wc          
a umyváreň) pre deti. Na základe priestorových možností je predpoklad umiestnenia 15 detí. 
 
K bodu 5 – MŠ Stálicová – služobný byt 
Služobný byt nie je ku dnešnému dňu uvoľnený. 
 
K bodu 6 – ZŠ Borodáčova – prestavba na dve triedy materskej školy 
PD bola odovzdaná dňa 11.01.2017. Rozsah projektovej dokumentácie bol spracovaný         
pre stavebné povolenie v rozsahu realizačný projekt.  
Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového 
hospodárstva, vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné 
prostredie - orgán ochrany prírody a krajiny a  vyjadrenie Regionálneho  úradu verejného 
zdravotníctva sú kladné 
Dňa 27.02.2017 bolo vydané nesúhlasné stanovisko HaZÚ. Projektant zapracoval požiadavky 
vyplývajúce zo stanoviska HaZÚ do projektovej dokumentácie. V súčasnosti prebieha 
opätovné prerokovanie PD zo strany HaZÚ. 
Príčinou nesúhlasného stanoviska bola nedostatočná kapacita jestvujúceho vonkajšieho 
hydrantu, ktorý bude v novom riešení doplnený o požiarnu nádrž (36 m3) a požiadavka         
na výmenu všetkých hydrantov v rekonštruovanom objekte. 
Po získaní súhlasného stanoviska  bude podaná žiadosť o vydanie stavebného  povolenia.   
Projektant bude vykonávať autorský dohľad počas celej realizácie stavby a vypracuje 
projektovú dokumentáciu skutočnej realizácie stavby. 
 
K bodu 7 – MŠ Šťastná – zvýšenie kapacity materskej školy nadstavbou nad dvomi terasami 
Prebiehajú rokovania s investorom.  
 
K bodu 8 - MŠ Prešovská - nadstavba nad dvomi terasami a rekonštrukcia druhého 
služobného bytu 
Projektová dokumentácia bola spracovaná a bol začatý výkon inžinierskej činnosti               
pre vydanie územného rozhodnutia zlúčeného so stavebným povolením. Po získaní kladného 
stanoviska zo stavebného úradu bude spracovaná projektová dokumentácia – realizačný 
projekt, v ktorom budú zapracované všetky pripomienky dotknutých orgánov.  
Materská škola má v súčasnosti 4 triedy teda kapacitu 90 detí. Po zrealizovaní rekonštrukcie 
dvoch bytov a nadstavieb nad dvomi terasami sa zvýši počet tried o 3 a predpokladané 
zvýšenie kapacity je o 60 detí. Realizáciou rekonštrukcie sa tiež zväčší priestor jedálne            
a kuchyne so zázemím.   
 



   
 Tabuľka rozpracovanosti     ku 06.04.2017   Príloha č. 1 

BOD Názov objektu Spôsob rozšírenia 

Predpokladané 
navýšenie miest 
MŠ 

Skuto čné 
navýšenie 

Poznámka Poznámka 

 
1 
 

 
 MŠ Šťastná 
 

 
2 služobné byty – rekonštrukcia 
 
 

 
12 
 
 

12 
 

projektová dokumentácia v roku 2016 
realizácia stavebných úprav v roku 2016 
 
 

  
 
 
 

     

 
Skuto čné navýšenie miest – 12  
PD zrealizovaná cena 1950,00  €  
Stavebné úpravy zrealizované  40777,16 € 
 

UKONČENÉ     
 
  

       

2 
 
 MŠ Prešovská 
 
 

 
1 služobný byt – rekonštrukcia 
 
 

 
18 
 
 

 

projektová dokumentácia v roku 2016 
realizácia stavebných úprav v roku 2017 
 
 

  
Cena za PD 

2 970,00 €  
 

  

Riešime  volný byt, na ľavo od hl. 
vchodu 
 
   

Realizačný projekt                       zrealizovaný  16.1 2.2016       
Stavebné povolenie – oznámenie  SÚ o za čatí 
stavebného konania                    doru čené 13.03.2017 
Po vydaní SP výber dodávate ľa stavebných prác 
 

Predpokladané 
náklady na 

realizáciu podľa 
rozpočtu v PD sú  

59 036,32 € 
Schvále né  

v rozpo čte 2017   

3 

 
MŠ Bancíkovej 
 

 
1 služobný byt – rekonštrukcia 
 

 
15 
 

 

výber zhotovite ľa projektovej dokumentácie pre triedu 
MŠ  sa uskuto čnil 30.03.2017 
doba realizácie PD  je 4 týždne                                         
 

Schválené  
v rozpo čte 2017   

4 MŠ Exnárová 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 

15 
 

 
výber zhotovite ľa projektovej dokumentácie pre triedu 
MŠ  sa uskuto čnil 30.03.2017 
doba realizácie PD  je 4 týždne                                         
 
 

Schválené  
v rozpo čte 2017   

5 
MŠ Stálicová 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 

15 
    

 

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

Byt nie je 
uvo ľnený 

Schválené  
v rozpo čte 2017   

 
 
 
 

     

 
 

1 



 
 
6 

ZŠ Borodá čova 
 

rekonštrukcia v pavilóne "B" 
 

44 
  

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

 
                             

 

 

 
 
 
 
   

 
   
PD na stavebné povolenie                  odovzdaná  
  
vyjadrenia ŽP  a RÚVZ                         kladn é vyjadrenie  
vyjadrenia  HaZU                     realizuje sa  
 

Schválené  
v rozpo čte 2017   

    
 

  

7 

 
MŠ Šťastná  
 
 
 

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

 
40 
 

  
Rokovanie s investorom 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
    

  

    
 

  

 
8 
 

 
MŠ Prešovská 
 
 
 
 

- nadstavba nad 2 terasami 
a rekonštrukcia služobného bytu, 
rekonštr. strechy, zateplenie 
objektu, nová elektroinštalácia, 
nová zdravotechnika 
 

 
60 
 
 
 
 

 

služobný byt napravo od vchodu zatiaľ nie je uvolnený 
 
  

    

 projektovej dokumentácia na stavebné povolenie 
spojené s územným rozhodnutím       odovzdaná 
vyjadrenia ŽP, RÚVZ a HaZU               kladné vyj adrenia 
na SÚ podaná žiados ť o územné rozhodnutie spojené so  
stavebným povolením                          29.03. 2017   
 
 

 

    

 

ÚR – územné rozhodnutie 
SP – stavebné povolenie 
RP – realizačný projekt  
PD – projektová dokumentácia 
ŽP – Odor starostlivosti o životné prostredie 
HaZU – Hasičský a záchranný útvar 
RÚVZ- regionálny úrad verejného zdravotníctva 
ZoD – zmluva o dielo 
SÚ – stavebný úrad    
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