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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

 

p r e r o k o v a l o 
 

1. návrh na uzatvorenie partnerskej dohody medzi Mestom Nitra a občianskym združením SOCIA 
(IČO 36107344) pre projekt ,,Rozšírenie kapacít sociálno-zdravotného zariadenia pre ťažko 
zdravotne postihnuté deti a mládež“ financovaný z Plánu obnovy, ktorá definuje  vymedzenie 
základných zmluvných podmienok pre použitie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti na realizáciu Projektu, v prípade kladného posúdenia a schválenia žiadosti 
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.  
 

2. vyčlenenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt 
,,Rozšírenie kapacít sociálno-zdravotného zariadenia pre ťažko zdravotne postihnuté deti 
a mládež“ 

 

 

s ch v a ľ u j e 
 

1. uzatvorenie partnerskej dohody medzi Mestom Nitra a občianskym združením SOCIA (IČO 
36107344) pre projekt ,,Rozšírenie kapacít sociálno-zdravotného zariadenia pre ťažko 
zdravotne postihnuté deti a mládež“ financovaný z Plánu obnovy, ktorá definuje  vymedzenie 
základných zmluvných podmienok pre použitie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti na realizáciu Projektu, v prípade kladného posúdenia a schválenia žiadosti 
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.  
 

2. vyčlenenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt 
,,Rozšírenie kapacít sociálno-zdravotného zariadenia pre ťažko zdravotne postihnuté deti 
a mládež“ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Dôvodová správa 

 

Mesto Nitra v spolupráci s občianskym združením  SOCIA (IČO 36107344), reflektuje na 
výzvu, ktorú zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k možnostiam získania 
prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu č. 13 - Dostupná a 
kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Cieľom pripravovaného Projektového 
zámeru je rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.  

Občianske združenie SOCIA pôsobí v oblasti sociálnej práce so skupinou ťažko zdravotne 
postihnutých občanov a v spolupráci s rodičmi, realizujú sociálno-rehabilitačné a vzdelávacie 
aktivity pre rodiny s deťmi s postihnutím. V súčasnosti sú prevádzkovateľmi Domova 
sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté deti, mládež a mladých dospelých 
na Topoľovej ulici č.6 v Nitre. 
 
Aktuálna kapacita DSS, ktorá poskytuje služby ambulantnou formou je 18 miest, nakoľko je 
toto zariadenie jediné svojho druhu na území mesta Nitra, dopyt po službe ďaleko presahuje 
disponibilnú kapacitu.  
Pripravovaný projektový zámer je zahrnutý v schválenom dokumente III. Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Nitry pre roky 2021-2025. Opatrenie 2.2.2. Rozšírenie kapacity 
ambulantných foriem sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na základe 
zmapovanej potreby a v súlade s platnou legislatívou. Toto opatrenie vychádza z analytickej 
časti strategického dokumentu III. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nitry pre roky 
2021-2025.  
Rozšírenie kapacity ambulantných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím je 
nástrojom pre zabezpečenie nezávislého života pre ľudí so zdravotným postihnutím. 
V pripravovanom projektovom zámere ide o výstavbu priestorov na pozemku vo vlastníctve 
mesta Nitry a zvýšenie ambulantnej sociálnej služby o 12 miest,  pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Požadované rozšírenie kapacít je o 12 klientov a cca 250 m2 úžitkovej plochy.  
Oprávnená suma  z vychádzajúca z výzvy je  33 500 € pri výstavbe nového zariadenia na jedno 
miesto, a teda predpokladaná celková suma je vo výške 402 000 €. 
Žiadateľom o NFP je zariadenie SOCIA, keďže je poskytovateľom služby a aj oprávneným 
žiadateľom. Vzhľadom na to, že predmetná budova je majetkom mesta, Mesto bude do procesu 
vstupovať ako partner žiadateľa.  Partner bude následne zabezpečovať projektovú 
dokumentáciu, zriadenie, výstavbu a zariadenie príslušným vybavením nového objektu, 
špecifikovaného v projekte, ktorého stavebníkom a následne vlastníkom bude Partner (Mesto 
Nitra).  Po skončení aktivít Partnera, budú som strany Prijímateľa (OZ SOCIA) poskytované  
sociálne alebo sociálno-zdravotné služby na komunitnej báze. Následne bude budova prenajatá 
zariadeniu SOCIA za dohodnutých podmienok. 
Súčasťou Projektového zámeru je Architektonická štúdia spolu s indikatívnym rozpočtom 
vypracovaná v spolupráci s útvarom hlavného architekta. Príprava projektového zámeru bude 
vypracovaná odborom projektového a strategického riadenia a OZ SOCIA. 
Po schválení Projektového zámeru Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
pristúpime k vypracovaniu ŽoNFP. 
Projekt Rozšírenie kapacít sociálno-zdravotného zariadenia, bude financovaný v úvodnej fáze 
projektu z rozpočtu Mesta Nitra, a to Architektonická štúdia a projektová dokumentácia. 
Výzva Plánu obnovy a odolnosti zameraná na  rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, 
poskytuje 100% financovanie projektu. V prípade projektovej dokumentácie pôjde o 
refundáciu.  Projekt je potrebné predložiť do 31.3.2023, prípadne do 30.06.2023. 
Súčasťou predloženia projektového zámeru je podpísanie partnerskej dohody medzi 
Žiadateľom (OZ SOCIA) a partnerom (Mesto Nitra).  
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