
Mestský úrad v Nitre  
 
 

                 V Nitre, dňa   12.08.2009 

 

     Číslo materiálu: 1539/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
k bodu: Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)   
              z Regionálneho operačného programu v rámci opatrenia 2.1a Infraštruktúra   
             sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany  a sociálnej kurately na realizáciu   
             projektu  „ Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov - ZOS“ 
             
 
  
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Jozef Dvonč      
primátor mesta Nitry     „na osobitnej strane“ 
 
 
 
     
Spracovala:   
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj  
                                                                                 
   
                                                                                                                    
                                                                                    
Napísala: 
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj                                                                                                                    
                                                                                
Prizvať:     
- 
                                                                                
                                                                                      
 
                                                                                     .......................................................... 

                 podpis predkladateľa  
 



 
 
Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
a) návrh na  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom 
realizácie projektu „ Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov – ZOS“, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a  platným Programom hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 
výške 43 989,15 €. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie 
projektu „ Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov – ZOS“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom obce a  platným Programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 
výške  43 989,15 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny 

operačný program  zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok pre prioritnú os 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately v oblasti podpory 2.1a Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre 
dospelých klientov s charakterom priebežná výzva.  
 V roku 2007 MZ v Nitre prijalo uznesenie č. 352/07 so schválenými prioritami na 2. 
programové obdobie 2007 – 2013. Medzi strednodobú prioritu mesta je zaradené aj 
vybudovanie nového zariadenia  infraštruktúry sociálnych služieb – zariadenia pre  seniorov v  
objekte bývalej detskej nemocnice s cieľom zabezpečiť  poskytovanie sociálnych služieb, 
ktoré mestu chýbajú. Z dôvodu časového posunu zverejnenia výzvy pre budovanie nových 
zariadení mesto nemohlo predložiť do tohto času žiadosť o NFP na zariadenie pre seniorov, 
ale využíva možnosť predložiť žiadosť na rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu 
existujúceho zariadenia opatrovateľskej služby ( ZOS ), ktoré by malo byť premiestnené a 
rozšírené do  uvedeného objektu. V súčasnosti sa zariadenie opatrovateľskej služby  nachádza 
v objekte na ul. J. Kráľa, má nevyhovujúce priestorové podmienky pre 35 klientov. Uvedená 
kapacita  pre cieľovú skupinu obyvateľov krajského mesta nepostačuje.   

 Z pripravenej projektovej dokumentácie bola vyčlenená časť pre ZOS s kapacitou pre 
50 klientov  s celkovou výškou oprávnených nákladov 879 783,16 €. Mesto Nitra zabezpečí 
z vlastných hotovostných zdrojov 5% spolufinancovanie z oprávnených výdavkov vo výške 
43 989,15 €.  
 
 
 
 
 

Návrh nebol prerokovaný v Mestskej rade. 


