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NÁVRH UZNESENIA: 
 
 
 
Miestne zastupite ľstvo   
MČ Bratislava – Ružinov  
Po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
A/                                            berie na vedomie    
  
Informáciu o revitalizácii športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká. 
      

                            
 

 



 
 
 
 
 
Dôvodová správa 
 
         Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov svojimi uzneseniami 
č. 304/XVIII/2013 a 305/ XVIII/2013 zo dňa 16.04.2013  schválilo realizačné návrhy  
„Revitalizácie športových  areálov ZŠ Medzilaborecká a ZŠ Vrútocká“ a uložilo 
prednostke MÚ zabezpečiť verejné obstaranie na dodávateľa prác.              
         V predkladanej informačnej správe je skonštatovaný súčasný stav v príprave    
realizačného procesu a navrhnutý postup prác v roku 2013. 
   



Správa o aktuálnom stave revitalizácie športových areálov na ZŠ 
Medzilaborecká a ZŠ Vrútocká. 
 
 
     Na základe verejného obstarania spracovateľa projektovej dokumentácie na 
revitalizáciu športových areálov na ZŠ Medzilaborecká a ZŠ Vrútocká, víťaz v tejto 
súťaži, projektová kancelária PARA INVEST s.r.o., spracovala návrh situačného 
riešenia a rozpočet revitalizácie týchto areálov ZŠ . Na základe pripomienok komisie, 
ktorá sa týmito návrhmi zaoberala na rokovaní dňa 3.4.2013 , projektant návrhy 
prepracoval a predložil v novej verzii. Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Ružinov  dňa 16.04.2013  boli upravené  realizačné návrhy  
„Revitalizácie športových  areálov ZŠ Medzilaborecká a ZŠ Vrútocká“ schválené. 
Projektová kancelária predložila konečný realizačný  projekt na oba areály dňa 
6.6.2013.           
    Rekapitulácia celkových nákladov na revitalizáciu areálu ZŠ Medzilaborecká 
predstavuje čiastku 448 311,60 Eur a na areál ZŠ Vrútocká čiastku 254 195,72 Eur 
s DPH.  
     Na základe týchto predpokladaných nákladov na revitalizáciu areálov a finančných 
limitov stanovených v zákone o verejnom obstarávaní bude proces obstarávania prác 
na ZŠ Medzilaborecká zaradený do kategórie „Podlimitná zákazka“ a obstaranie prác 
na ZŠ Vrútocká bude možné zaradiť do kategórie „Podprahová zákazka“. Pri 
predpokladanom vyhlásení súťaže v termíne do 20.6.2013 celý proces obstarania 
v zmysle stanovených lehôt postupov bude ukončený pri podprahovej zákazke cca 
dňa 1.8.2013 a u podlimitnej zákazky cca dňa 10.9.2013. Tieto termíny však platia 
pre bezproblémový priebeh verejného obstarania. V prípade vylúčenia niektorej 
ponuky, prípadne  uchádzača, alebo iných revíznych postupov sa termíny posúvajú 
o príslušné zákonné lehoty. 
    Z uvedeného vyplýva, že zrealizovanie revitalizácie športového areálu na ZŠ 
Medzilaborecká je v tomto roku časovo nereálne. Revitalizácia športového areálu na 
ZŠ Vrútocká by mohla byť začatá v mesiaci august a je predpoklad, že všetky 
navrhované práce budú v tomto roku ukončené včas.  
   Na základe výsledkov elektronickej aukcie v obdobnej zákazke- Revitalizácia 
športového areálu na ZŠ Nevädzová, môžeme očakávať úspory  na úrovni 9 % čo pri 
ZŠ Vrútocká predstavuje cenu 22 800,-   Eur   a pri ZŠ Medzilaborecká 44 300,- Eur. 
   Rozpočet finančných prostriedkov na revitalizáciu týchto areálov bol na rok 2013 
schválený v sume 250 000,- Eur. Táto čiastka plne pokryje práce plánované na ZŠ 
Vrútocká. 
   S prihliadnutím na uvedené skutočnosti odporúčame v roku 2013 zrealizovať 
revitalizáciu športového areálu na ZŠ Vrútocká v súlade s vypracovaným projektom. 
Revitalizáciu areálu na ZŠ Medzilaborecká naplánovať na rok 2014. 



 



 


