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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-2.1c-2010/02 ROP za účelom 
realizácie projektu „Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov“, 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 153 808,38 €. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1c-2010/02 ROP za účelom realizácie 
projektu „Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov “, 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 153 808,38 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny 
operačný program v zmysle časového harmonogramu výziev zverejnilo výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2. Infraštruktúra 
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 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 z infraštruktúry sociálnych služieb pre dospelých, konkrétne 
prestavbou  nevyužívaného  objektu bývalej detskej nemocnice. Mesto Nitra pripravuje  
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s cieľom zvýšiť v meste kvalitu a počet 
nových poskytovaných sociálnych služieb v uvedenom zariadení prostredníctvom 
rekonštrukcie a modernizácie objektu na  nový subjekt – zariadenie  pre seniorov  ( názov je 
uvedený v zmysle platnej legislatívy).  

Uvedená priorita je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Nitry do roku 2013 s predpokladaným nákladom 3 356 990,87€.  Celková výška   
oprávnených výdavkov na vybudovanie nového zariadenia predstavuje 3 076 167,70 €. Mesto 
Nitra zabezpečí z vlastných hotovostných zdrojov 5 % spolufinancovanie z celkových  
oprávnených výdavkov  vo výške 153 808,38 €.  
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