
 
               
 

 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO                                 

dňa 10.09.2009 
 
 
PREDMET:  
 
Schválenie a kofinancovanie projektu  „Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej 
starostlivosti v Spišskej Novej Vsi – DD a ZOS “  
 
Predkladá: 
 
Ing. Marian Kellner, prednosta MsÚ 
 
Ing. Zuzana Záborská, Útvar rozvoja mesta, 
MsÚ 
 
Ing. Jozef Gonda, Odbor výstavby, ÚP 
a dopravy MsÚ 
 
Ing. Ľubomír Pastiran, Odbor financií, 
školstva a sociálnych vecí MsÚ 
 
 
 
 
 
Spracovali:  
 
Ing. Zuzana Záborská 
Ing. Jozef Gonda  
 
 
 
Dôvod predloženia: 
 
Plnenie akčného plánu rozvoja mesta 2009 
 
 
Podpisy: 
 
 
 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo   
 
Schvaľuje 
 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP - 
2.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu: 
„Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej 
starostlivosti v Spišskej Novej Vsi – DD a 
ZOS “  
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 
plánom mesta a platným PHSR mesta Sp.Nová Ves 
 
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   
    137 829,94 EUR zaokrúhlene 137 830,00 EUR.  
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti spracováva projekt v rámci Výzvy ROP – 2.1a – 2009/01: 
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately projekt: 
„Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi – DD a ZOS “  
 
Projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu súčasne dvoch zariadení mesta  a to 
Domova dôchodcov (DD) na Brezovej ul. 32 a Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) na 
Slovenskej 30 v Sp.N.Vsi.   
 
Rekonštrukcia a modernizácia je zameraná v DD na zateplenie objektu a tým zníženie energetickej 
náročnosti budovy, rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne a na interné vybavenie najmä inštaláciu 
interného dorozumievacieho systému. Súčasťou projektu je aj úprava okolia a záhrady 
s vybudovaním oddychových plôch a prvkov. Projekt je pokračovaním ukončeného projektu „ 
Nová kvalita a kapacita starostlivosti o seniorov na Spiši realizovaného v rámci OP – ZI v r.2007- 
2008“.  
 
Projekt ZOS je zameraný na rekonštrukciu, nadstavbu a dostavbu zariadenia s navýšením kapacity 
z 18 na 20 lôžok, s kapacitou 15 klientov pre denný stacionár a s kapacitou jedálne pre 120 
interných i externých klientov. Projekt rieši prístavbu prízemia s výťahom a rozšírením plochy 
jedálne a denného stacionára. Na 2.NP v priestore existujúcej terasy budú pristavené 2 izby a nová 
zimná záhrada. Nová bude nadstavba nad 3 NP s  5timi izbami. Objekt bude zateplený, budú 
vymenené okná . V DOS sa realizáciou projektu dosiahne debarierizácia objektu, vzniknú nové 
služby (relaxačné, voľnočasové, spoločenské, prevádzkové) zníži sa energetická náročnosť objektu, 
skvalitnia sa ubytovacie podmienky objektu, prístavbou a nadstavbou sa zvýši kapacita z 18 na 20 
lôžok, skvalitnia sa podmienky bývania klientov (znížením počtu na izbu) a zefektívni priestorové 
usporiadanie objektu. 
 
Pre oba objekty je spracovaná samostatná PD a samostatné rozpočty, ako aj vydané samostatné 
stavebné povolenie. 
 
Celkové výdavky projektu v EUR (spolu za oba objekty):  2 756 598,92 EUR 
z toho: 

• celkové oprávnené výdavky v EUR: 2 756 598,92 EUR 
• 95% NFP (z oprávnených výdavkov) v EUR:  2 618 768,97 EUR 
• celkové neoprávnené výdavky v EUR: 0,00 EUR 
• 5% spolufinancovanie (z celkových oprávnených výdavkov projektu) v EUR: 137 829,94 

EUR zaokrúhlene 137 830,00 EUR 
 
Forma a intenzita pomoci 
Finančná pomoc je poskytovaná formou NFP, ktorý sa poskytuje spôsobom refundácie. 
Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov v nasledovnom pomere: 

- Maximálne 95% z oprávnených výdavkov projektu z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a zo štátneho rozpočtu 

- Minimálne 5% z vlastných zdrojov žiadateľa 
 
Dĺžka realizácie projektu je plánovaná na 24 mesiacov od doby podpísania Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku. 
 
Termín doručenia projektu v zmysle podmienok Výzvy je 18.09.2009.  
 
V Sp.N.Vsi, 09.09.09; ÚRM 
 


