
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 28.04.2022          bod: 06. 
  

 

06.  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho 

operačného programu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú zastrešuje 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program a rozpočtové opatrenie 

 

 

PREDKLADÁ:  Ing. Igor Vavrovič, vedúci referátu výstavby a realizácie 

SPRACOVALI: Ing. Monika Hletková, Ing. Gabriela Repová, Silvia Nestarcová 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2022 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 a § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje 

 

 

a) predloženie ŽoNFP ( žiadosti o nenávratný finančný príspevok) za účelom realizácie 

projektu: ,,Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 v Pezinku“ v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, pod kódom výzvy: Výzva_IROP-

PO2-SC221-2022-94, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom a platným 

strategickým programom rozvoja mesta a Bratislavského samosprávneho kraja; 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie komplexnej realizácie 

projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených nákladov z rozpočtu mesta 

Pezinok pre rok 2022, a to v sume potrebnej na dofinancovanie celkových nákladov pre 

projekt, ktorého cieľom je realizácia stavby a materiálno – technické vybavenie 

materskej školy v sume  1 025 000,-€ s DPH (30,15%). Pre komplexnú realizáciu 

projektu je predpokladaný rozpočet celkových oprávnených nákladov vo výške 

3 400 000,00,-€ s DPH a žiadaného oprávneného NFP (nenávratného finančného 

príspevku) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 2 375 000,-€ DPH.  

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených alebo vyvolaných výdavkov 

nevyhnutne súvisiacich s realizáciou projektu z rozpočtu mesta Pezinok. 

 

e) Rozpočtové opatrenie - zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových 

výdavkov o sumu 865 000,-€ s DPH na zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizácie projektu  



 

kapitálový výdavok: PR. 9.1.1., KZ 46, FK 09.1.1.1., EK 700; v sume 865 000€  

 

príjmové finančné operácie : KZ 46, EK 454 001; v sume  865 000€ 

 

 

f) Rozpočtové opatrenie - Nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu - 

zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov  o sumu 625 000,-€ s DPH. 

Týmto rozpočtovým opatrením bude rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti upravený 

na sumu 2 375 000,- € 

 

kapitálový príjem: KZ 111, EK 322 001; v sume -625 000€ 

 

kapitálový výdavok: PR. 9.1.1., KZ 111, FK 09.1.1.1., EK 700; v sume -625 000€ 

 

 

g) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – podlimitnú zákazku na 

stavebné práce a materiálovo - technické vybavenie „Prístavba objektu MŠ 

Cajlanská 7 v Pezinku“ s predpokladanou hodnotou 2 833 333,33 Eur bez DPH 

(3 400 000,00 Eur  DPH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

 

b) s týmito pripomienkami 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Cieľom projektu je zvýšenie kapacít materských škôl v meste, ktorá je stále nedostatočná.  

V súčasnosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6 materských škôlok a 1 základná 

škola s materskou škôlkou v Grinave.  aj s riešením navýšenia v rámci bratislavského 

kraja. Moderná prístavba materskej škôlky MŠ Cajlanská 7 Pezinok s rekonštrukciou 

pôvodnej MŠ vyrieši navýšenie kapacity z pôvodných 3 tried na 6 tried s novým 

interiérovým vybavením. Realizovaním projektu sa súčasne zvýšia kapacity v rámci 

regiónu bratislavského samosprávneho kraja a vznikne smart inkluzívna materská škola. 

Prístavba materskej škôlky  je navrhnutá s novým materiálovo - technickým vybavením, smart 

prvkami pre inkluzívne vzdelávanie s individuálnou nediskriminačnou edukáciou a prípravou 

v predškolskej dochádzke. Prístavbou a rekonštrukciou materskej školy sa vytvoria jedinečné 

moderné a inovatívne priestory v kontexte smart MŠ, s rozšírením o moderne vybavenú 

kuchyňu s najnovšou technológiou a zariadením jedálne. Bude slúžiť aj pre iné mestské 

zariadenia, konkrétne pre MŠ Vajanského, Zariadenie pre seniorov a súkromné MŠ. Moderná 

materská škôlka bude mať dve pôvodné triedy a štyri novovybudované triedy s denným 

a nočným režimom pod jednou strechou. Areál škôlky bude revitalizovaný a prispôsobený 

novým prevádzkovým a funkčným zónam. Súčasťou areálu budú aj spevnené plochy, zároveň 

bude riešená bezbariérovosť, bezpečná mobilita, priestor na voľnočasové aktivity detí 

s dostatočnou zeleňou v podobe novej výsadby. Materská škôlka bude mať pod jednou strechou 

6 tried s nadštandardným zázemím pre personál a relaxačne - oddychové a športové zóny.  

Prístavba objektu MŠ Cajlanská sa nachádza na pozemkoch mesta C KN 1071/7, 1071/2, 

1071/4, 733/1 a 733/8 v k. ú. Pezinok, okres Pezinok v Bratislavskom kraji.  

Mesto Pezinok dokáže vďaka prístavbe a rekonštrukcii pôvodnej MŠ umiestniť v materskej 

škole viac detí do kvalitnejšieho, atraktívnejšieho a ekologickejšieho priestoru. Mesto Pezinok 

preferuje otvorenú predškolskú infraštruktúru s interaktívnymi prvkami rozvoja zdravého 

životného štýlu detí. Má záujem vytvoriť moderné a nadštandardné podmienky materskej školy 

zodpovedajúce 21.storočiu. Budú mať pozitívny dopad na rozvoj detí, ich zručnosti, motoriku, 

slovnú zásobu, s podporou ich talentu a individuálnej vzdelávanie. Inovatívny projekt bude 

pilotný v regióne, s využitím smart prvkov. 

Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou  v objekte 

jestvujúcej MŠ Cajlanská  pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov, na ktoré má mesto 

vydané stavebné povolenia č. SÚ/13514/269/2021-Po a 5/72-SP/2459-11923/2021: 

 

SO 01 -  Prístavba objektu materskej školy - Cajlanská 7 

SO 02 - Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou  

SO 03 – Spevnené plochy a chodníky 

SO 04 – Technológia kuchyne, elektrická prípojka, kanalizačná a vodovodná prípojka 

 

Hlavými aktivitami projektu je prístavba a rekonštrukcia materskej školy a obstaranie jej 

materiálno – technického vybavenia. Podpornými aktivitami v rámci projektu bude publicita 

a stavebný dozor. 

 

Celkový investičný náklad na projekt ,,Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 v Pezinku“ je 

v zmysle rozpočtu vyčíslená na sumu 3 400 000,- €.  Mesto Pezinok ako žiadateľ môže získať 

na základe vyhlásenej výzvy v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci nenávratný finančný 

príspevok vo výške 2 375 000,00 eur. Spolufinancovanie projektu je potrebné vo výške 1 025 

000,-€ s DPH (30,15%) z celkových oprávnených nákladov. V rozpočte na rok 2022 boli 



schválené finančné prostriedky na spolufinancovanie tejto investície v sume 160 000,-€ 

a 3 000 000,- € z NFP. Na dofinancovanie realizácie projektu je nevyhnutné navýšiť 

spolufinancovanie o sumu 865 000,- €. V zmysle výzvy je potrebné projekt zrealizovať 

a finančne vyúčtovať do 31.12.2023. 

 

 

 

 

 

 


