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1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 30. 4. 2019
Názov bodu programu:
Návrh na schválenie zámeru rozšírenia kapacity Materskej školy v rámci prebiehajúcej
aktivity č. IROP-Z-302021H921-221-10 ,,Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou“
na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica
schvaľuje
zámer rozšírenia kapacity Materskej školy v rámci prebiehajúcej aktivity č. IROP-Z302021H921-221-10 ,,Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou“ na ktorú bol
poskytnutý nenávratný finančný príspevok

2

II. Dôvodová správa
1. Identifikačné údaje stavby
Názov stavby:
Materská škola-rekonštrukcia,nadstavba a prístavba -2.etapa
Miesto stavby:
Hargašova 5,7 Bratislava- Záhorská Bystrica
Investor:
MsČ Bratislava - Záhorská Bystrica
Zodp. projektant:
Ing.arch Ladislav Slabey, Pútnická 18, Bratislava
2. Základné údaje charakterizujúce zmenu stavby
Materská škola sa nachádza na Hargašovej ulici v Záhorskej Bystrici v spoločnom areáli so
základnou školou. Stavebné povolenie na rekonštrukciu, nadstavbu a prístavbu bolo vydané v
roku 2015. V priebehu času od vydania stavebného povolenia sa požiadavky na počet detí
prihlásených do materskej školy každoročne zvyšuje. Z týchto dôvodov uvažuje obec s
úpravou schváleného projektu tak ,aby bolo možné v budúcnosti zvýšiť kapacitu zariadenia
materskej školy. V návrhu zmeny projektu sa jedná o úpravu ,ktorá zásadne nezmení už
schválenú architektúru stavby. Zastavaná plocha sa nezmení a objemovo sme sa snažili
intenzívnejšie využiť hmotu strechy tak ,aby vznikol v severovýchodnom krídle pôdorysu
nadštandardný priestor pre deti. Danou úpravou sa zväčší využiteľná plocha v herni detí
,ktorá bude mať zároveň aj lepšie denné osvetlenie plôch na ktorých sa budú deti hrať. Pri
zväčšení počtu detí v triede vzniknú súčasne aj lepšie priestory pre umiestnenie postelí na
spanie a úložné priestory. Výhľadovo bude možné tento priestor upraviť tak ,aby tu vznikla
navyše ešte jedna trieda pre deti s podmienkou doplnenia 4 zariaďovacích predmetov kúpelne.
V ostatných častiach projektu s právoplatným stavebným povolením nedôjde ku
zmenám.
3. Prehľad súhrnných údajov
Zastavaná plocha stavby:
pôvodná :
1286,0 m2
nová :
1286,0 m2
Podlahová plocha stavby:
pôvodná :
nová:

1739,1 m2
1818,7 m2

Obostavaný priestor
pôvodný :
nový :

5739 m3
5957 m3

Počet tried :
pôvodný :
nový :

8 tried
8 tried -s navýšením počtu detí v triede z 20 na 25
- výhľadová možnosť rozšírenia na 9 tried

4. Vecné a časové väzby na prebiehajúcu výstavbu
Zmena stavby nebude mať zásadný vplyv na prebiehajúcu výstavbu, nakoľko úpravy sú
navrhnuté v nárožnej severovýchodnej časti pôdorysu s možnosťou ich realizovania nezávisle
od ostatných priestorov materskej školy.

5. Celkové náklady na zmenu stavby
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Pri zmene stavby sa uvažuje s navýšením nákladov cca. o 68.000,- eur bez DPH
V Bratislave apríl 2019

Ing. arch. Ladislav Slabey
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