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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 dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle vyhlásenej 
výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu na podporu poskytovania nových a 
existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v 
zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, za účelom 
realizácie dvoch projektov – názvy projektov: 
 
1. Komunitné centrum Krškany 
2. Komunitné centrum Dražovce 
 
Ciele projektov sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry. 
 
b) zabezpečenie realizácie oboch projektov je v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) výšku celkových výdavkov na oba projekty v sumách (jednotlivo za každý projekt): 
 
1. Komunitné centrum Krškany:        126 776,50 € 
2. Komunitné centrum Dražovce:        401 084,23 € 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov 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 na projekty v nasledovnej výške 
(jednotlivo za každý projekt): 
 
1. Komunitné centrum Krškany:         6 338,83 € 
2. Komunitné centrum Dražovce:        20 054,21 € 
 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



s c h v a ľ u j e 
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1. Komunitné centrum Krškany 
2. Komunitné centrum Dražovce 
 
Ciele projektov sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR mesta Nitry. 
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Dôvodová správa 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci 

orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 27.06.2018 výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a 
existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v 
zariadeniach na komunitnej úrovni (kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27).   
 
Mesto Nitra sa do výzvy zapojí s projektami „Komunitné centrum Krškany“ a „Komunitné 
centrum Dražovce“. Hlavným cieľom oboch projektov je vytvorenie priestorových 
a technických možností pre prevádzku komunitných centier. V týchto priestoroch bude 
následne vytvorená a poskytovaná nová sociálna služba pre podporu sociálneho začlenenia 
marginalizovanej skupiny rómskeho obyvateľstva v meste, zmierňovanie a odstraňovanie 
individuálnych i celospoločenských disparít, ktoré vedú k prehlbovaniu ich sociálneho 
vylúčenia a zníženej kvalite života. V rámci projektov budú zrealizované nasledovné aktivity 
so stručným popisom ich realizácie: 
 
1. „Komunitné centrum Krškany“ 
 

Komunitné centrum Krškany bude situované v budove ZŠ v Dolných Krškanoch. 
Budova je vo vlastníctve mesta a bude rekonštruovaná a vybavená pre potreby klientov KC. 
Kapacita KC bude pre 30 klientov. Priestory budúceho komunitného centra so samostatným 
vstupom pôvodne slúžili ako 2 bytové jednotky. Následne boli adaptované pre školské účely a 
v poslednom období boli priestory prenajímané na komerčné účely, čomu boli priestory 
čiastočne prispôsobené. Po realizácii projektu sa zriadia priestory pre komunitnú prácu s 
hygienickým vybavením, priestory pre personál s hygienickým vybavením a upratovacia 
komora s vybavením. 
  
Budúce priestorové vybavenie: 
1.  kancelária komunitných pracovníkov - slúžiaca na činnosť komunitných pracovníkov, 
spisová dokumentácia, príprava podkladov a aktivít a pod.  
- kuchynský kút - využívaný na praktické ukážky a cvičenia prípravy jedál pre dospelých, deti 
a mládež primeranej vekovej kategórie, v kuchyni sa ďalej nachádza práčka slúžiaca na 
údržbu bielizne a ukážku správneho postupu prania. 
2. komunitná miestnosť – využívaná na individuálne a skupinové poradenstvá a vzdelávacie 
aktivity a cvičenia (napr. budú ju využívať rôzne vekové skupiny) 
3. miestnosť – sklad materiálu a pomôcok pre potreby KC 

4. hygienické zariadenia rozdelené podľa pohlavia 
5. miestnosť – sklad šatstva: komunitné centrum bude realizovať pravidelnú zbierku 
obnoseného šatstva, ktoré bude následne poskytovať klientom  KC 

6. šatňa 
7. vonkajšie priľahlé priestory – ihrisko pre realizáciu voľnočasových aktivít a mobiliár 

 
Rekonštrukcia priestorov KC ako aj vstup a exteriér bude realizovaný v súlade 
s „univerzálnym navrhovaním objektov komunitných sociálnych služieb“ (bezbariérovosť). 
 
Všetky miestnosti budú vybavené potrebným nábytkom, (prispôsobený potrebám rôznych 
cieľových  skupín – deti a dospelí), technikou, pomôckami pre služby, poradenstvo  a 
aktivity,  pričom  sú  zohľadnené  všetky  právne  predpisy  súvisiace  s prevádzkou   a 
zameraním KC a štandardami KC.  



2. „Komunitné centrum Dražovce“ 
 

Stavba je umiestnená v areáli a v priestoroch Základnej školy Dražovce. Škola 
pozostáva z viacerých budov, ktoré sú prepojené chodbami alebo prístreškami. Časť 
vyčlenená pre komunitné centrum je s hlavnou budovou prepojená chodbou. Budova KC je 
stavebne 1-podlažná, bola pristavená jednou triedou. Prevádzka KC sa do jestvujúceho 
areálu ZŠ začlení samostatne stojacim objektom tzv. Starej školy. Spojovacia chodba s 
budovou školy sa však odčlení, aby zostali prístupné hygienické zariadenia ZŠ. Vytvorí sa 
prevádzkovo samostatný objekt oddelený priečkou a oddelený v streche a čiastočne aj v 
strope. Vytvorí sa aj architektonicky samostatný celok. Zriadia sa 2 vstupy, jeden hlavný a 
zadný bezbariérový. Vnútorné priestorové usporiadanie strednorozponových priestorov 
ostáva pôvodné s doplnením jednej priečky, v pristavenom bočnom priestore sa vytvorí 
hygienické vybavenie. Prepoj do priestorov ZŠ bude vybavený protipožiarnymi dverami. 
Rekonštrukcia časti ZŠ a jej transformácia na komunitné centrum rieši jestvujúce narušené a 
nevyhovujúce konštrukcie: zastropenie, a zastrešenie sa odstráni, podlahy sa vybúrajú, 
Vyhotoví sa hydroizolácia stien a podláh a podinjektujú sa základové pásy v rohoch objektu, 
kde vsakovala voda zo strešných odpadov. Vyhotovia sa nové inštalácie, včítane všetkých 
prípojok z areálových rozvodov a technického vybavenia ZŠ. Na odvedenie prívalových 
povrchových vôd sa zriadia terénne rigoly s vyústením do cestného jarku na ul. Ščasného. 
 
Budúce priestorové vybavenie: 
1.  kancelária komunitných pracovníkov - slúžiaca na činnosť komunitných pracovníkov, 
spisová dokumentácia, príprava podkladov a aktivít a pod.  
- kuchynský kút - využívaný na praktické ukážky a cvičenia prípravy jedál pre dospelých, deti 
a mládež primeranej vekovej kategórie, v kuchyni sa ďalej nachádza práčka slúžiaca na 
údržbu bielizne a ukážku správneho postupu prania. 
2. komunitná miestnosť – využívaná na individuálne a skupinové poradenstvá a vzdelávacie 
aktivity a cvičenia (napr. budú ju využívať rôzne vekové skupiny) 
3. miestnosť – sklad materiálu a pomôcok pre potreby KC 

4. hygienické zariadenia rozdelené podľa pohlavia 
5. miestnosť – sklad šatstva: komunitné centrum bude realizovať pravidelnú zbierku 
obnoseného šatstva, ktoré bude následne poskytovať klientom  KC 

6. šatňa 
7. vonkajšie priľahlé priestory – ihrisko pre realizáciu voľnočasových aktivít a mobiliár 
 

Všetky miestnosti budú vybavené potrebným nábytkom, (prispôsobený potrebám 
rôznych cieľových  skupín – deti a dospelí), technikou, pomôckami pre služby, poradenstvo  
a aktivity,  pričom  sú  zohľadnené  všetky  právne  predpisy  súvisiace  s prevádzkou   a 
zameraním KC a štandardami KC.   

 
 
 
 
 

„Návrh nebol prerokovaný v Mestskej rade“ 


