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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 nenávratný finančný príspevok s názvom „Komunitné 
centrum Orechov dvor“ v zmysle vyhlásenej výzvy Operačného programu Ľudské zdroje 
s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO (Sprostredkovateľský orgán), 
pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry 
 
d) výšku celkových výdavkov na projekt: 337 368,40 € 
 
e) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 16 868,42 €, 
 
f) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Komunitné 
centrum Orechov dvor“ v zmysle vyhlásenej výzvy Operačného programu Ľudské zdroje 
s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO (Sprostredkovateľský orgán), 
pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry 
 
d) výšku celkových výdavkov na projekt: 337 368,40 € 
 
e) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 16 868,42 €, 
 
f) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít.  

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít. Mesto Nitra sa do tejto výzvy zapojí s projektom „Komunitné centrum 
Orechov dvor“. 

 
Komunitné centrum pôsobí v lokalite Orechov dvor od roku 2009, kedy boli v tejto 

lokalite postavené kontajnerové byty nižšieho štandardu (25 bytových jednotiek) a zriadené 
KC a TSP v kontajnerových bunkách. Súčasné komunitné centrum, ktoré je zriadené 
v kontajnerových bunkách už nespĺňa nie len priestorové nároky na výkon komunitnej práce, 
ale nespĺňa i nároky na hygienické požiadavky na ktoré má v zásadnej miere vplyv prostredia 
(teplé počasie v lete a chladné počasie v zime). Priestory súčasného komunitného centra sú 
náročné na prevádzku a to najmä na vykurovanie, osvetlenie, vetranie a chladenie.  

 

Hlavnou aktivitou v predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 
výstavba nového komunitného centra v lokalite Orechov Dvor. Pôjde o samostatne stojaci 
objekt. V súčasnosti je na parcele 1279/7 postavený starý objekt - kôlňa. Tento objekt je 
určený na zbúranie. Na jeho mieste bude zrealizovaná novostavba Komunitného centra, ktorá 
bude celoročne v prevádzke. Navrhnutá novostavba bude mať jedno nadzemné podlažie, 
maximálne vonkajšie rozmery 15 x 19 m. V projekte sú navrhnuté nové prípojky a vnútorné 
rozvody vody, kanalizácie, elektriky, rekuperácie a kúrenia.  

Prevádzka zariadenia : 

Prízemie bude pozostávať z troch častí, t.j. : 
a) v prednej časti budú dve kancelárie pre päť osôb, priestory pre personál KC a hlavný 
vstup do objektu.  
b) v strednej časti prízemia bude sklad, technická miestnosť, hygienické priestory, chodba 
a vedľajší vstup.  
c) v zadnej časti prízemia budú dve klubové miestnosti pre 44 detí vo veku 6-15 rokov. 

Celkové oprávnené náklady na výstavbu sú vo výške 337 368,40 €. 

 

Po vybudovaní nového komunitného centra sa bude pokračovať v poskytovaní služieb, ktoré 
sú v súčasnosti nasledovné: 

1.1. Individuálne intervencie 
a) Sociálne poradenstvo 
b) Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
c) Práčovňa 
d) Poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi 
e) Podpora zamestnanosti 
f) Postpenitenciárna starostlivosť 
g) Iné činnosti a aktivity KC 

 
 



1.2. Skupinové aktivity 
a) Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, doučovanie, 

tútoring a mentoring pre deti a mládež 
b) Kariérne poradenstvo 
c) Preventívne aktivity 
d) Záujmová a pastoračná činnosť 
e) Podpora dobrovoľníctva 
1.3. Komunitné aktivity 

 
 
 
 
 


