
 Hlavné mesto SR Bratislava                      Mestská časť Jarovce 

 

Propagácia projektu v grantovom programe na podporu investícií do športovej infraštruktúry 

v hlavnom meste SR Bratislave realizovanom v mestskej časti Bratislava-Jarovce.                                   

         Mestská časť Bratislava- Jarovce v priebehu mesiacov jún až august 2021 zrealizovala 
investičný projekt v oblasti rozvoja športu na území katastra mestskej časti Bratislava- Jarovce. 
Naša mestská časť bola jednou z úspešných bratislavských mestských častí, ktorej predložený 
projektový zámer na Rekonštrukcia oplotenia športového areálu Jarovce získal podporu 
formou nenávratnej dotácie  v grantovom programe na podporu investícií do športovej 
infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave vo výške poskytnutej investičnej dotácie  
v objeme 12 000,-€ Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladala mestská časť Bratislava - 
Jarovce začiatkom roka  2021 s požiadavkou na poskytnutie kapitálovej dotácie vo výške 12 
390,-€.  Po posúdení kvality a potreby realizácie predložených projektov mestských častí 
hlavným mestom SR Bratislavou bola mestskej časti Jarovce poskytnutá dotácia vo výške 
12 000,- €, čo predstavovalo 89,05 % finančné krytie projektu z prostriedkov rozpočtu 
hlavného mesta z predpokladanej hodnoty zákazky. Spolufinancovanie zo strany mestskej časti 
Jarovce predpokladalo objem vlastných rozpočtových zdrojov vo výške 1 524,- €. Celkový 
rozpočtový náklad zrealizovaného projektu predstavoval výšku 15 355,80 €. Spolufinancovanie 
projektu tak z rozpočtu mestskej časti na rok 2021 dosiahlo výšku 3 355,80 €, čo predstavuje 
21,85%  €. 

Ciele projektu smerujúce k zlepšeniu a dobudovaniu kvalitnej  úrovne jestvujúcej infraštruktúry 
pre športové využitie detí a mládeže rekonštrukciou oplotenia v športovom areáli futbalového 
ihriska, v správe mestskej časti Bratislava- Jarovce, disponujúceho vybudovanou futbalovou a 
hokejbalovou športovou plochou , multifunkčným ihriskom orientovaným na loptové hry a 
detským ihriskom značne zatraktívnil toto športové centrum mestskej časti Jarovce pre 
rozvíjanie telesných aktivít viacerých skupín obyvateľstva a pre aktívne  trávenie voľného času 
v tejto  mestskej časti. Cieľ projektu a projektová aktivita spočívajúca v rekonštrukcii zariadení 
určených pre šport a rekreáciu verejnosti, zrealizovaný vo verejnom záujme s dosiahnutím 
vytvorenia bezpečného areálového priestoru pre vykonávanie športových aktivít obyvateľov 
hlavného mesta a zároveň i zóny relaxu bol naplnený. Zariadenie je sprístupnené bezodplatne, 
pričom zdroje na zachovanie funkčnosti a údržbu zariadenia budú vyčleňované z rozpočtu 
mestskej časti v rámci rozpočtového programu na podporu športových aktivít a športovej 
infraštruktúry. 

Tento projekt Rekonštrukcie oplotenia ihriska Jaroviec bol realizovaný a finančne 

podporený dotáciou v grantovom programe na podporu investícií do športovej infraštruktúry 

v hlavnom meste SR Bratislave vo výške 12 000,00 € v roku 2021. 
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