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Dôvodová správa 

    Táto informácia je spracovaná na základe uznesenia č. 538/XXX/2017 zo dňa 17.10.2017  
bod 11. Rôzne c) Revitalizácia športového areálu ZŠ SNP na Ostredkovej 14, Bratislava. 
Uznesenie ukladá vypracovať a predložiť projekt revitalizácie športového areálu ZŠ SNP, 
Ostredková 14, Bratislava a zapracovať do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov - 2018.  

     Informáciu sme vypracovali aj z podkladov Referátu správy nehnuteľného majetku,          
na základe obhliadky jestvujúceho športového areálu a stretnutia s vedením ZŠ. 

Všeobecná časť 

    ZŠ SNP, na Ostredkovej ulici je jednou z deviatich základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Bratislava-Ružinov. Budovy základnej školy so športovým areálom boli dané 
do prevádzky v roku 1966. Od roku 1997 má škola právnu subjektivitu. 

    Areál ZŠ sa nachádza na sídlisku Ostredky v susedstve športového gymnázia. Budova –
stavba, súp.č.II.3234 na parc. č. 1211, 1212, kat. úz. Ružinov (LV č.4405) je vo vlastníctve 
Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Pozemky register „C“ katastrálne územie Ružinov nie sú 
vo vlastníctve mestskej časti. Časť pozemkov je vo vlastníctve fyzických osôb a časť je         
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 

    Športový areál školy sa nachádza na parc. č. 1216 registra C“, ktorej LV nie je založený. 
Pozemky pod športovým areálom registra „E“ sú vo väčšine vo vlastníctvom hl. mesta SR 
Bratislava. Pozemky na parc. č. 693/100, 694/200, 696/300 a 698/400 sú v správe MČ 
Bratislava-Ružinov. Prehľad pozemkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.   

 
register 
KN 

parcela č. druh pozemku výmera m2 podiel LV vlastník správa 

KN-C 1216   zastavané plochy 
a nádvoria 15353  Nezal. - - 

KN-E 698 / 400 Orná pôda 12497 1/1 7868 Hl. m. 
SR BA 

MČ BA 
Ružinov 

KN-E 699 / 5 Orná pôda 832 1/1 8141 Hl. m.      
SR BA 

Hl. m. 

KN-E 699 / 6 Orná pôda 37 1/1 8141 Hl. m. 
SR BA 

Hl.m 

KN-E 696 / 300 Orná pôda 2574 1/1 7868 Hl. m. 
SR BA 

MČ BA 
Ružinov 

KN-E 695  400 Orná pôda 1718 1/1 8136 Hl.m. 
SR BA 

Hl.m. 

KN-E 694 / 200 Orná pôda 776 1/1 7868 Hl. m. 
SR BA 

MČ BA 
Ružinov 

KN-E 693 / 100 Orná pôda 33 1/1 7868 Hl. m. 
SR BA 

MČ BA 
Ružinov 

KN-E 439 / 400 Orná pôda 

9582 

10846/ 
25946 
7550/ 
25946 
7550/ 
25946 

7868 Hl. m. 
SR BA 
a fyz. 

osoby -
SPF 

- 
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Súčasný stav športového areálu. 
Športový areál ZŠ je z troch strán ohraničený oplotením, po obvode sú vzrastlé stromy 

a kríky. Areál je voľne prístupný verejnosti. V jednej časti je bežecký ovál so škvárovým 
povrchom opravený antukou, na niektorých miestach je dráha zarastená trávou. Dĺžka oválu 
je 300 m. Vo vnútri oválu sú dve ihriská, jedno asfaltové s basketbalovými košmi a druhé 
volejbalové s pieskovým povrchom a antukou zarastené trávou. Ďalej je tam umiestnený 
výsek na hod guľou, dráha a pieskovisko na skok do diaľky a pár drevených preliezok. Pozdĺž 
oválu je veľká zatrávnená plocha s futbalovými bránkami. Areál nadväzuje na budovu 
pavilónu „B“, v ktorom je telocvičňa. V roku 2013 bolo pri telocvični postavené viacúčelové 
ihrisko. 
  Športoviská, ktoré by boli predmetom revitalizácie, sa nachádzajú na pozemkoch, 
ktoré sú vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava a okrem pozemkov p. č. 695/400, 699/5 
a 699/6 registra „E“ sú v správe MČ Bratislava-Ružinov. Na Sekciu správy nehnuteľností 
Magistrátu hl. mesta Bratislavy sme zaslali žiadosť o súhlasné stanovisko s realizáciou 
revitalizácie športového areálu na pozemkoch vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava. 

Vlastník pozemku, Hl.m.SR Bratislava, bol dňa 21.11.2017 požiadaný o súhlas 
s revitalizáciou. 
     
 V súčasnosti prebehol výber spracovateľa projektovej dokumentácie (PD) v rozsahu 
realizačného projektu, ktorej súčasťou bude revitalizácia týchto športovísk: 
- tartanová bežecká dráha,  
- doskočisko na skok do diaľky, 
- multifunkčné ihrisko (volejbal, basketbal, hádzaná),  
- vrh guľou,  
- futbalové ihrisko – na danej ploche je možné umiestniť ihrisko s rozmermi 70x49m. Väčšie ihrisko nie je 
možné na ploche v areáli ZŠ Ostredková  vybudovať. Požiadavky na rozmery hracej plochy pre II. ligu podľa 
SFZ sú rovnaké pre všetky štadióny 105x68m a zároveň minimálne rozmery futbalového ihriska sú v zmysle 
normy 90x45m. 
- športová zóna (prvky na rozcvičovanie, crossfitové ihrisko),  
- hod kriketovou loptičkou,  
- oprava existujúceho ihriska s pieskovým povrchom,  
- miesto pre školu v prírode (altánok a sedenie),  
- osvetlenie areálu. 
Pri návrhu revitalizácie športovísk sme uvažovali s možnosťou sprístupniť areál aj pre 
verejnosť. Projektová dokumentácia a rozpočet bude riešiť každý športový objekt samostatne, 
aby bola možnosť realizácie revitalizácie po etapách. Súčasťou PD bude aj vypracovanie 
polohopisu a výškopisu pozemku. Projektová dokumentácia sa realizuje. Predpoklad 
odovzdania PD je do 6 týždňov od objednávky. 
Na stavebný úrad bude podané ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác. Po súhlasnom 
stanovisku a po schválení finančných prostriedkov sa môže uskutočniť výber dodávateľa 
stavebných prác a realizácia revitalizácie.  
Finančné náklady. 
Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, inžiniersku 
činnosť a autorský dohľad  je 4 740,00 € s DPH. 
Cena realizácie je stanovená orientačne (podľa už realizovaných revitalizácii v iných areáloch 
škôl) na 300 000,00 €. Presnú cenu revitalizácie športového areálu je možné stanoviť až       
po zhotovení PD s rozpočtom. 
Hodnota zákazky sa môže meniť vplyvom schváleného rozsahu revitalizovaných športovísk 
a elektronickou aukciou pri výbere dodávateľa stavebných prác. 
 




