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MŠ Sládkovičova má nové chodníky aj nádvorie
V mesiaci júl 2014 sa v priestoroch materskej školy na Sládkovi-
čovej ulici uskutočnila rekonštrukcia chodníkov a plochy dvora. 
O tom, že rekonštrukcia bola viac než nutná, svedčil aj kritický stav 
pôvodných rozpadnutých plôch, na ktorých sa denne hrajú deti, 
kráčajú rodičia, zamestnanci a realizuje sa po nich aj zásobovanie 
škôlky. Rekonštrukcia bola vykonaná na 545 m2 chodníkov a spev-
nených plôch a to formou rovnej, pojazdnej zámkovej dlažby. 

Pôvodný zámer mestského úra-
du, ktorý navrhoval polovičnú 
výmeru plochy opraviť formou 
asfaltu, nahradil poslanecký ná-
vrh Jakuba lišku, ktorý poslanci 
MsZ podporili a na svojom za-
sadnutí aj schválili. Škôlka na 
Sládkovičovej ulici má tak zlep-
šené podmienky na hry detí, ako 
aj celkový bežný chod prevádz-
ky. Schválené zadanie predsta-

vovalo najjednoduchšie a naje-
konomickejšie riešenie opravy 
všetkých plôch dvora a to po-
ložením zámkovej dlažby na už 
existujúce betónové povrchy. 

Predkladateľ návrhu poslanec J. 
liška dopĺňa: „O zákazku for-
mou verejného obstarávania sa 
uchádzali 4 spoločnosti. Do po-
trebnej sumy sa po vyhodnote-

ní ponúk zmestili iba dve spo-
ločnosti a ponuka s najnižšou 
cenou bola zazmluvnená ob-
starávateľom - MŠ SNP s elk. 
pracoviskami v Modre a v Krá-
ľovej. Z pôvodne schválených 
a zazmluvnených finančných 
prostriedkov vo výške 17 000 € 
sa na základe reálne urobených 
prác ušetrilo takmer 800 €.
K 1. augustu 2014 bola rekon-
štrukcia ukončená v požadova-
nej kvalite a rozsahu. V rámci 
rekonštrukcie boli urobené aj 
odvodnenia strešných odtokov, 
dažďový žľab pri bráne, úprava 
kanalizačných poklopov a vpus-
tí. Na základe dohody pri kontro-
le realizovaných prác za účasti 

p. riaditeľky MŠ, p. viceprimá-
tora, poslancov a zhotoviteľa 
rekonštrukcie, sa ešte v rámci 
danej realizácie a ceny urobí vý-
sadba trávy na navezenej zemi-
ne popri obrubníkoch chodníkov 
a plôch, opraví sa ostenie vstup-
ného vestibulu a po dažďoch sa 
ešte raz vyzametá dlažba jem-
ným špárovacím štrkom.
Verím, že aj začaté rekonštruk-
cie kanalizácie a vodovodov 
v MŠ Kalinčiakova a kanalizá-
cie v MŠ SNP sa podarí zreali-
zovať tak, aby v septembri boli 
budovy škôlok funkčné a spĺňali 
svoj účel.“
 (red, jl)

Krátka reakcia na článok AD: Kedy bude 
základná škola Vajanského modernou školou?
Rád by som v krátkosti zareagoval na článok pána prednostu MsÚ 
Ondreja Beracku z čísla 06/2014. Nemôžem súhlasiť s jeho posúde-
ním a prístupom zo strany Mestského úradu k problému budovy 
Základnej školy na Vajanského ulici. Stavom budovy určite škola 
moderná nie je, a aj preto poslanci mestského zastupiteľstva 2 ro-
ky po sebe schválili v programovom rozpočte mesta finančné pro-
striedky na komplexnú modernizáciu zahrňujúcu výmenu okien, 
modernizáciu a hydraulické vyregulovanie kúrenia, modernizáciu 
osvetlenia, zateplenie obvodového plášťa tejto budovy. 

ako poslanci MsZ sme dokonca 
navrhli aj model financovania cez 
úver z úverovej linky EBRD – 
programu MuNSEFF, ktorý slúži 
na podporu projektov energetic-
kej efektívnosti v municipálnom 
sektore, teda na investície sme-
rujúce k znižovaniu energetickej 
náročnosti a zabezpečeniu udr-

žateľnej energie. Súčasťou po-
skytnutého úveru je bezplatná 
technická asistencia v podobe vy-
pracovania energetického audi-
tu a plánu racionálneho využitia 
energie a energetického certifiká-
tu zo strany partnerskej konzul-
tačnej spoločnosti a výplata nená-
vratného príspevku z grantových 

zdrojov EÚ po úspešnej realizácii 
projektu vo výške až 15% z výš-
ky úveru v závislosti od prísluš-
ného komponentu programu. 
a tu je dôvod prečo som sa roz-
hodol reagovať na jeho konšta-
tovanie, že úrad vyriešil situá-
ciu s radiátormi a vykurovaním. 
Čiastkovým vyriešením jedného 
problému však znížil požado-
vanú minimálna úroveň energe-
tických úspor, ktorá rekonštruk-
ciou musí dosiahnuť 30%, aby 
mesto mohlo implementovaním 
viacerých opatrení získať maxi-
málnu možnú výšku nenávrat-
ného grantu 15% z výšky úveru, 
čo pri predpokladanej výške 400 
tis. EuR by predstavovalo výšku 

60 tis. EuR. Mestský úrad svo-
jím svojvoľným rozhodnutím, 
napriek odporúčaniu poslancov, 
znížil možnosť získať grant na 
úroveň 10%, číselne to predsta-
vuje 40 tis. EuR, čo je rozdiel 
20 tis. EuR. Získaním takéhoto 
úveru mesto okrem investície do 
energetických úspor, ktoré prine-
sú úsporu vo výdavkov na ener-
giách, získa grant, ktorý pokrýva 
celkové úrokové náklady úve-
ru počas doby splácania, čím sa 
úver stáva bezúročným, a mesto 
jeho získaním nemusí siahať na 
vlastné rezervné zdroje, ktoré 
ako konštatuje p. prednosta môže 
využívať na iné neodkladné ha-
varijne situácie. Pán prednosta si 
touto aktivitou síce urobil do svo-
jej kolónky záznam splnené, ale 
efekt z čiastkovej realizácie je na 
zamyslenie. 
M. GAVORNÍK, poslanec MZ

Škôlkari z MŠ Sládkovičova 
majú na dvore a chodníkoch 
už novú zámkovú dlažbu.


