Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 10. marca 2009

Materiál číslo: 315/2009

K bodu: Návrh projektov na získanie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka_______________

Predkladá:
Marián Miškanin
prednosta

Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Petržalka
sch va ľ uje
1) návrh projektov na získanie dotácií z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre Stredisko
sociálnych služieb Petržalka
a) Zakúpenie motorového vozidla
b) Rekonštrukcia a obnova elektrorozvodov
c) Materiálové vybavenie obytných miestnosti
d) Výmena okien a zateplenie objektu

Schválené:
Miestna rada
24.2.2008
Spracovateľ:
Mgr. Alena Halčáková
vedúca odd. sociálnych vecí
PhDr. Kvetoslava Beňová
riaditeľka Strediska sociálnych
služieb Petržalka

2) finančnú spoluúčasť mestskej časti BratislavaPetržalka vo výške 58 270,49 Eur
(1 755 457,- SK)
bežné výdavky vo výške 1 174,83 Eur
( 35 393,- Sk) => finančné krytie z rozpočtu
Strediska sociálnych služieb
kapitálové výdavky vo výške 57 095,66 Eur
( 1 720 064,- Sk) => finančné krytie z kapitálovej
položky na kúpu auta z rozpočtu Strediska
sociálnych služieb vo výške 11 617,87 Eur
(350 000,- Sk )
a zvyšok z rezervného fondu z rozpočtu mestskej
časti vo výške 45 477,79 Eur (1 370 064,- Sk)

Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Petržalka predkladá štyri žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja
sociálnych služieb na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pre Stredisko sociálnych
služieb Petržalka.
Žiadosti sa predkladajú v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
z 5.12.2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
z 26. 11. 2008 č. 23609/2008-II/1, § 2 dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb.
Návrhy o dotácie sa predkladajú v časovej tiesni, nakoľko sa čakalo na rozhodnutie
Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka o alternatívnom riešení objektu MŠ Fedinova 7.
V prípade schválenia objektu Fedinova č.7 Stredisku sociálnych služieb Petržalka, by návrh
na dotáciu bol predkladaný výlučne na tento objekt, aby sa získali financie na prvú etapu
rekonštrukcie. Termín na predkladanie návrhov podľa § 2 daného výnosu je do 28.2.2009.
Vzhľadom k tomu, že miestne zastupiteľstvo 3.2.2009 schválilo zaradenie objektu bývalej
materskej škôlky na Fedinovej ul. č.7 späť do siete predškolských zariadení, hľadali sa
možnosti získania financií na zrekonštruovanie Strediska sociálnych služieb na Vavilovovej
ul. 18. Na dané zariadenie budú kladené vyššie požiadavky z dôvodu prijatia nového zákona
o sociálnych službách. Z toho dôvodu si objekt Strediska sociálnych služieb vzhľadom na
svoj vek vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.
Stredisko sociálnych služieb na Vavilovej ul. 18 sa nachádza v objekte bývalej materskej
školy. Tento objekt od roku 2006 slúži na poskytovanie sociálnych služieb a to:
- Opatrovateľská služba
- Zariadenie opatrovateľskej služby
- Zariadenie núdzového bývania
- Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
- Správa Strediska SS
Projekty sú pripravené na dané témy (rozpočet viď. príloha č.1):
1) Zakúpenie motorového vozidla na donášku obedov pre prijímateľov sociálnej služby
v prirodzenom prostredí
V súčasnej dobe sa donáška obedov zabezpečuje motorovým vozidlom RENAULT
KANGOO. Auto bolo zakúpené v roku 2003 a technický stav vozidla je v súčasnosti už
nevyhovujúci. Počet vydaných rozhodnutí na donášku obedov k 30.1.2009 je 100.
Zabezpečí sa bezpečnosť vodiča a opatrovateľky počas výkonu svojej činnosti, skráti sa čas
donášky obeda na miesto určenia, skvalitní sa preprava obedov, dodržia sa hygienické normy
pre prevoz stravy a potravín pre klienta a zabezpečí sa technický stav vozidla v zmysle
zákona.
2) Rekonštrukcia a obnova elektrorozvodov
V súčasnej dobe je technicky nevyhovujúca celá infraštruktúra v objekte. Havarijný
stav je predovšetkým v elektrorozvodoch. Vzhľadom na opotrebovanosť a súčasnú náročnosť
všetkých elektrospotrebičov a iných elektrozariadení nevyhnutných na prevádzku, má za
následok neustále závady na elektrorozvodoch a výpadky elektrickej siete pre nedostatočnú
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kapacitu. Zabezpečia sa požadované technické normy EÚ ako aj kvalita technického
vybavenia v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z.
3) Materiálové vybavenie obytných miestností
Zariadenie opatrovateľskej služby (počet lôžok 20) na Vavilovovej 18 je zariadenie, ktoré
bolo v roku 2002 delimitované na obec s preneseným výkonom štátnej správy. Materiálové
vybavenie obytných miestností je pôvodné. Manipulácia s klientom je obtiažna a tým sa
znižuje aj kvalita celého opatrovateľského procesu.
Znižuje sa kvalita života klienta počas pobytu v zariadení. Zabezpečením nového
materiálového vybavenia by sa získala vyššia kvalita života prijímateľa sociálnej služby počas
doby v zariadení ZOS a vyšší štandard opatrovateľského procesu.
4) Výmena okien a zateplenie objektu
Na objekte boli prevedené len čiastkové úpravy nevyhnutné na prevádzku na zabezpečovanie
soc. služieb (v r. 2006) v celkovej ploche 980 m2. Zlý technický stav okien spôsobuje veľký
únik tepla a tým aj vyššie finančné náklady na prevádzku zariadenia. Predošlé panelové plášte
nie sú kvalitným izolantom a zateplením sa taktiež nížia náklady na energiu a teplo a tým sa
zabezpečí úspora finančných prostriedkov v rozpočte na bežné výdavky prevádzky.
V prípade schválenia všetkých štyroch žiadostí, by celková výška finančnej dotácie
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bola 157 374,32 € (4 741 058 Sk). Podľa
Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5.12.2007 č. 29775/2007-II/1
v znení neskorších predpisov musí mestská časť zabezpečiť najmenej 10% z celkových
nákladov na realizáciu projektov. V prípade schválenia predkladaných žiadostí v plnej výške
by mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečovala finančné prostriedky vo výške 58 270,49
eur (1 755 457 Sk). Dané finančné prostriedky by sa uvoľnili z Rezervného fondu z rozpočtu
mestskej časti (kapitálové výdavky) a z navýšenia daní z príjmov fyzických osôb (bežné
výdavky) .
Stredisko sociálnych služieb Petržalka má v rozpočte na rok 2009 schválené kapitálové
prostriedky vo výške 11 617,87 € (350 tisíc Sk) na zakúpenie motorového vozidla. V prípade
uznania dotácie z MPSVaR by sa tieto kapitálové prostriedky mohli použiť ako zdroj
spoluúčasti na predkladané projekty.
Financie, ktoré sa poskytujú na základe Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR z 5.12.2007 č. 29775/2007-II/1 v znení neskorších predpisov sú určené na rozvoj
sociálnych služieb a prostredníctvom daných financií môžeme skvalitňovať naše sociálne
zariadenia. O financie z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa budeme uchádzať
aj v budúcom kalendárnom roku. Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako moderná
samospráva má vysokú ambíciu dané financie využiť v plnej miere na určený účel, nakoľko
sme si vedomí, že kvalitné zariadenia sociálnych služieb sú našou pozitívnou vizitkou.
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Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby
Zámer:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mestskej časti
Podprogram 10.7.: Stredisko sociálnych služieb
Zámer:
Stredisko sociálnych služieb poskytujú sociálne služby pre občanov a deti v troch
prevádzkach a to:
Zariadenie opatrovateľskej služby – prechodný pobyt pre občana ktorý je odkázaný na cudziu
pomoc
Opatrovateľská služba – opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti
Domov pre rodičov a deti – prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii
Prvok 10.7.3.: Budovanie zariadení sociálnych služieb
Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb
Cieľ:
1) Zabezpečiť rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb na Vavilovovej 18
2) Kúpa motorového vozidla na skvalitnenie poskytovaných služieb
3) Revitalizácia, úprava a vybavenie záhrady Mlynarovičova 23
Merateľný ukazovateľ:
1.1. výmena okien na celom objekte
1.2. zateplenie objektu
1.3. rekonštrukcia elektrorozvodov v celom objekte
1.4.nákup materiálového vybavenia
2.1. nákup auta
2.2. počet rozvezených obedov a opatrovateliek
Rozpočet:
suma z MPSVR
zakúpenie auta
kapitálové výdavky
rekonštrukcia elektr.
kapitálové výdavky
mat. vybavenie
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výmena okien
kapitálové výdavky

vlastné zdroje

14 078,61 Eur(424 132 Sk)

1 564,- Eur(47 126 Sk )

49 790,88 Eur(1 500 000Sk)

31 861,12 Eur(959 848 Sk)

10 573,56 Eur(318 539 Sk )
33 140,39 Eur(998 387 Sk)

49 790,88 Eur (1 500 000Sk)

1 174,83 Eur (35 393 Sk)
3 682,26 Eur (110 932 Sk)

19 987,99 Eur (602 158 Sk)
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Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava
Návrh na uchádzanie sa o dotáciu z MPSVaR
Príloha č. 1
NÁVRH/PROJEKT
Zakúpenie motorového vozidla
Z toho : bežné
kapitálové
Rekonštrukcia a obnova elektrorozvodov
Z toho : bežné
kapitálové
Materiálové vybavenie obytných
miestností
Z toho : bežné
kapitálové
Výmena okien a zateplenie objektu
Z toho : bežné
kapitálové
Spolu :
Vypracovala: Pikusová, Boskovičová L.
Bratislava, dňa 23.02.2009

Suma požadovaná z
MPSVR SR

Vlastné zdroje MÚ

90 %

10 %

x

x

14 078,61 €
(424 132 Sk)

1 564,29 €
(47 126 Sk)

60,98 %

39,02 %

x

x

49 790,88 €
(1 500 000k)

31 861,12 €
(959 848 Sk)

90 %

10 %

10 573,56 €
(318 539 Sk)
33 140,39 €
(998 387 Sk)

1 174,83 €
(35 393 Sk)
3 682,26 €
(110 932 Sk)

71,35 %

28,65 %

x

x

49 790,88 €
(1 500 000 Sk)

19 987,99 €
(602 158 Sk)

(

157 374,32 €
(4 741 058 Sk)

58 270,49 €
(1 755 457 Sk)

(

PhDr. Kvetoslava Beňová, riaditeľka
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(

(

Príloha č. 2 k výnosu č. 29775/2007-ll/1

Žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Názov projektu
Zakúpenie motorového vozidla na donášku obedov pre prijímateľov
sociálnej služby v prirodzenom prostredí
Označenie účelu, na ktorý sa žiada
dotácia ▪

§2 ods. 1 písm. d) bod 2

▪ uvedie sa konkrétne ustanovenie výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 29775/ 2007-ll/1 v znení výnosu MPSVR SR č. 23609/2008-II/1, na ktoré sa viaže žiadosť o poskytnutie
dotácie ( napríklad § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.
29775/2007-ll/1 v znení výnosu MPSVR SR č. 23609/2008-II/1)

1. Informácie o žiadateľovi
1.1. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Právna forma

samospráva

IČO

00603201

Adresa (ulica, číslo)

Kutlíkova 17

PSČ

852 12

Mesto /Obec

Bratislava

Okres

Bratislava

Kraj

Bratislava

Číslo telefónu

63 286 819
63 810 635

Číslo faxu

63 823 908

E-mailová adresa

starosta@petrzalka.sk

web stránka

www.petrzalka.sk

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. starosta

1.2.Bankové spojenie
Číslo účtu a kód
banky

DEXIA Bratislava 1800599001/ 5600

1.3. Osoba zodpovedná za projekt
Meno, priezvisko, titul a funkcia
v organizácii žiadateľa
Pracovisko, osoby zodpovednej
za projekt, ak nie je
zamestnancom žiadateľa
Adresa pracoviska
Číslo
telefónu/faxu

PhDr. Kvetoslava Beňová, riaditeľka rozpočtovej organ.
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Mobil: 0908 949 062
Fax : 02/625 20 414
Tel. : 02/624 10 171

E-mailová
adresa

socialnesluzby@stonline.sk
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1.4. Stručný opis činnosti žiadateľa)
Miestny úrad – mestská časť Petržalka zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb od
1.3.2003 zriadenou rozpočtovou organizáciou: Stredisko sociálnych služieb Petržalka
a to :
• Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 30 lôžok, objekt Mlynarovičova 23)
• Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 20 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Opatrovateľská služba (179 klientov/deň, objekt Vavilovova 18)
• Zariadenie núdzového bývania (20 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (10 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Stredisko má v správe zverené bývalé objekty materskej školy na Mlynarovičovej
a Vavilovovej ul.
• Objekt Mlynarovičova prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2007 výlučne
z rozpočtu mestskej časti Petržalka v rozlohe 986 m2 plochy
• Na objekte Vavilovova 18 boli uskutočnené čiastkové úpravy v roku 2006, aby
bola zabezpečená prevádzka zariadení. Objekt má 980 m2 plochy
• Objekty Vavilovova a Mlynarovičova sú protokolom zverené do správy majetku
Strediska sociálnych služieb Petržalka od MÚ - mestskej časti Petržalka
• Celkový počet zamestnancov je 77

2. Informácie o projekte
2.1. Miesto realizácie projektu ▪
Názov právneho subjektu,
v ktorom má byť predmet
financovania realizovaný

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova
23, 851 O3 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia

Kontaktná adresa

Vavilovova 18,

Mesto/obec

Bratislava - Petržalka

IČO

31814735

PSČ

851 03

Meno, priezvisko
Číslo
Mobil:0908 949 062
a titul
PhDr. Kvetoslava Beňová
telefónu Fax : 02/625 20 414
štatutárneho
/faxu
Tel.: 02/624 10 171
zástupcu
▪ vyplní sa v prípade, ak predmet financovania bude realizovaný v právnom subjekte v zriaďovateľskej
pôsobnosti žiadateľa, ak tento právny subjekt nemôže byť žiadateľom o dotáciu

Suma
požadovaná z
MPSVR SR

Celkové náklady v eurách

Z toho : bežné
kapitálové

Vlastné zdroje

Iné
zdroje

2.2 Náklady na projekt

100 %

90 %

10 %

%

x

x

x

x

15 642,90 €
(471 258 Sk)

14 078,61 €
(424 132 Sk)

1 564,29 €
(47 126 Sk)

x
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2.4 Finančné prostriedky pridelené žiadateľovi pre právny subjekt
uvedený v bode 2.1 zo štátnych zdrojov SR v predchádzajúcich troch
rokoch
Názov subjektu, ktorý
poskytol finančné
prostriedky

Účel poskytnutia finančných
prostriedkov

Ministerstvo financií

Prenesený výkon št. správy ZOS

Ministerstvo financií

Prenesený výkon št. správy ZOS

Ministerstvo financií

Prenesený výkon št. správy ZOS

Výška
poskytnutých
finančných
prostriedkov
162 650,20 €
(4 900 000 Sk)
149 372,64 €
(4 500 000 Sk)
141 738,03 €
(4 270 000 Sk)

Rok
poskytnutia
finančných
prostriedkov
2008
2007
2006

2.5 Obdobie realizácie projektu
Začiatok realizácie projektu
September 2009

Skončenie realizácie
projektu
Október 2009

Dĺžka trvania realizácie
projektu v mesiacoch
2 mesiace

3. Podrobný opis projektu
3.1

Účel projektu

V súčasnej dobe sa donáška obedov zabezpečuje motorovým vozidlom RENAULT KANGOO
• Zakúpenie auta v roku 2003
• Technický stav vozidla je nevyhovujúci
• Za rok 2008 investícia finanč. prostriedkov do opráv vozidla vo výške 3 011,35 €
(90 720 Sk)
• Počet vydaných rozhodnutí na donášku obedov k 30.1.2009 je 100

3.2 Cieľ projektu
•
•
•
•
•
•
•

Opatrovateľská služba sa poskytovala v priemere 179 klientom denne (3 938
mesačne, 47 256 ročne)
Opatrovaným klientom sa poskytlo v priemere 591 úkonov denne (13 002
mesačne, 156 024 ročne)
Zabezpečenie bezpečnosti vodiča a opatrovateľky počas výkonu svojej činnosti
Skrátenie času donášky obeda na miesto určenia
Skvalitnenie prepravy obedov
Zabezpečenie hygienických noriem pre prevoz stravy a potravín pre klienta
Zabezpečenie technického stavu vozidla v zmysle zákona
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3.3 Cieľová skupina projektu a odôvodnenie jej výberu. Potreby cieľovej
skupiny.
•
•

pre fyzické osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na riešenie ich
nepriaznivej sociálnej situácie
pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so zotrvaním
v prirodzenom prostredí

•

počet prijímateľov k 30.1.2009 je 179

•

prijímatelia sú občanmi s trvalým pobytom na území Petržalky

4. Rozpočet projektu
4.1. Podrobný rozpočet projektu v eurách
Zakúpenie motorového vozidla na
donášku obedov pre prijímateľov
sociálnej služby v prirodzenom
prostredí

Celkové
náklady
projektu

Vlastné
zdroje

Iné
zdr
oje

Z dotácie
MPSVR SR

x

x

x

x

Nákup dopravného prostriedku

15 642,90 €
(471 258 Sk)

1 564,29 €
(47 126 Sk)

x

14 078,61 €
(424 132 Sk)

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

15 642,90 €
(471 258 Sk)

1 564,29 €
(47 126 Sk)

x

14 078,61 €
(424 132 Sk)

BEŽNÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

∗ položky sa podrobne rozpíšu
- odstránia sa položky, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu projektu
- v prípade potreby sa rozšíri počet riadkov o ďalšie položky, až do výšky celkových nákladov projektu

4.2 Udržateľnosť projektu
•
•
•
•
•
•
•

Stredisko sociálnych služieb Petržalka v súčasnej dobe implementuje zavádzanie
ISO normy 9001:2000 na všetky prevádzky. Certifikácia by sa mala uskutočniť
k 30.12.2009
Súčasná kvalita poskytovaných služieb je na vysokej úrovni
Za obdobie od 1.3.2003 nebola riešená žiadna sťažnosť na kvalitu poskytovanej
služby ani na personál
Celkový počet prijímateľov soc. služieb na úseku opatrovateľskej služby je
v priemere 179 denne
Plánovaná postupná rekonštrukcia celého objektu Vavilovova (2009-2011)
Vytváranie podmienok pre očakávanie, požiadavky a spokojnosť prijímateľov soc.
služby v prirodzenom prostredí
Skvalitňovanie opatrovateľského procesu v prirodzenom prostredí neustálym
vzdelávaním opatrovateliek
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Projektový spis (žiadosť a všetky prílohy, originál a jedna kópia) sa
predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vo viazanej (hrebeňovej) forme.

Vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné
a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý boli poskytnuté.

V Bratislave, dňa 20.02.2009

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
Odtlačok pečiatky žiadateľa

Meno, priezvisko a titul štatutárneho
zástupcu žiadateľa
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Príloha č. 2 k výnosu č. 29775/2007-ll/1

Žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Názov projektu
PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŹIEB
V ZARIADENÍ NÚDZOVÉHO BÝVANIA
REKONŚTRUKCIA A OBNOVA ELEKTROROZVODOV
Označenie účelu, na ktorý sa žiada
§2 ods. 1 písm. d) bod 3
dotácia ▪
▪ uvedie sa konkrétne ustanovenie výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 29775/ 2007-ll/1 v znení výnosu MPSVR SR č. 23609/2008-II/1, na ktoré sa viaže žiadosť o poskytnutie
dotácie ( napríklad § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.
29775/2007-ll/1 v znení výnosu MPSVR SR č. 23609/2008-II/1)

1. Informácie o žiadateľovi
1.1. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Právna forma

samospráva

IČO

00603201

Adresa (ulica, číslo)

Kutlíkova 17

PSČ

852 12

Mesto /Obec

Bratislava

Okres

Bratislava

Kraj

Bratislava

Číslo telefónu

63 286 819
63 810 635

Číslo faxu

63 823 908

E-mailová adresa

starosta@petrzalka.sk

web stránka

www.petrzalka.sk

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

Doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc starosta

1.2.Bankové spojenie
Číslo účtu a kód
banky

DEXIA Bratislava 1800599001/ 5600

1.3. Osoba zodpovedná za projekt
Meno, priezvisko, titul a funkcia
v organizácii žiadateľa
Pracovisko, osoby zodpovednej
za projekt, ak nie je
zamestnancom žiadateľa
Adresa pracoviska
Číslo
telefónu/faxu

PhDr. Kvetoslava Beňová, riaditeľka rozpočtovej organ.
Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova
23, 851 03 Bratislava
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Mobil:0908 949 062
Fax : 02/625 20 414
Tel.: 02/624 10 171

E-mailová
adresa

socialnesluzby@stonline.sk
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1.4. Stručný opis činnosti žiadateľa
Miestny úrad – mestská časť Petržalka zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb
zriadenou rozpočtovou organizáciou Stredisko sociálnych služieb Petržalka :
• Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 30 lôžok, objekt Mlynarovičova 23)
• Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 20 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Opatrovateľská služba (179 klientov/deň, objekt Vavilovova 18)
• Zariadenie núdzového bývania (20 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (10 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Stredisko má v správe zverené bývalé objekty materskej školy na Mlynarovičovej
a Vavilovovej ul.
• Objekt Mlynarovičova prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2007 výlučne
z rozpočtu mestskej časti Petržalka
• Boli uskutočnené čiastkové úpravy na objekte Vavilovova 18
• Celkový počet zamestnancov je 77

2. Informácie o projekte
2.1. Miesto realizácie projektu ▪
Názov právneho subjektu,
v ktorom má byť predmet
financovania realizovaný

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova
23, 851 O3 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia

Kontaktná adresa

Vavilovova 18

Mesto/obec

Bratislava - Petržalka

IČO

31814735

PSČ

851 01

Meno, priezvisko
Číslo
Mobil:0908 949 062
a titul
telefónu Fax : 02/625 20 414
PhDr. Kvetoslava Beňová
štatutárneho
/faxu
Tel.: 02/624 10 171
zástupcu
▪ vyplní sa v prípade, ak predmet financovania bude realizovaný v právnom subjekte v zriaďovateľskej
pôsobnosti žiadateľa, ak tento právny subjekt nemôže byť žiadateľom o dotáciu

Celkové náklady v eurách

Z toho : bežné
kapitálové

Suma
požadovaná z
MPSVR SR

Vlastné zdroje

Iné
zdroje

2.2 Náklady na projekt

100 %

60,98 %

39,02 %

%

x

x

x

x

81 652 €
(2 459 848 Sk)

49 790,88 €
(1 500 000k)

31 861,12 €
(959 848 Sk)

x

12

2.4 Finančné prostriedky pridelené žiadateľovi pre právny subjekt
uvedený v bode 2.1 zo štátnych zdrojov SR v predchádzajúcich troch
rokoch
Názov subjektu, ktorý
poskytol finančné
prostriedky

Účel poskytnutia
finančných prostriedkov

Ministerstvo financií

Prenesený výkon št. správy
ZOS

Ministerstvo financií

Prenesený výkon št. správy
ZOS

Ministerstvo financií

Prenesený výkon št. správy
ZOS

Výška
poskytnutých
finančných
prostriedkov
162 650,20 €
(4 900 000 Sk)
149 372,64 €
(4 500 000 Sk)
141 738,03 €
(4 270 000 Sk)

Rok
poskytnutia
finančných
prostriedkov
2008
2007
2006

2.5 Obdobie realizácie projektu
Začiatok realizácie projektu

Skončenie realizácie
projektu

September 2009

December 2009

Dĺžka trvania realizácie
projektu v mesiacoch
4 mesiace

3. Podrobný opis projektu
3.2
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Účel projektu
Zariadenie núdzového bývania sa nachádza v objekte bývalej materskej školy
Objekt slúžil od r. 1986 ako materská škola
Od roku 2006 slúži na poskytovanie sociálnych služieb a to:
 Opatrovateľská služba
 Zariadenie opatrovateľskej služby
 Zariadenie núdzového bývania
 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
 Správa Strediska SS
Na objekte boli prevedené len čiastkové úpravy nevyhnutné na prevádzku na
zabezpečovanie soc. služieb (v r. 2006) v celkovej ploche 980 m2
Zariadenie núdzového bývania sa nachádza na 1. podlaží s rozlohou 490 m2
V súčasnej dobe je technicky nevyhovujúca celá infraštruktúra v objekte
Havarijný stav je predovšetkým v elektrorozvodoch
Vzhľadom na opotrebovanosť a súčasnú náročnosť všetkých elektrospotrebičov
a iných elektrozariadení nevyhnutných na prevádzku, má za následok neustále
závady na elektrorozvodoch, výpadky elektrickej siete pre nedostatočnú kapacitu
Nevyhovujúce technické normy
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3.2 Cieľ projektu
•
•
•

Rekonštrukciou a obnovou elektrorozvodov sa zabezpečí kvalita poskytovaných
služieb
Bezpečnosť a ochrana prijímateľov soc. služby a zvereného majetku
Zabezpečia sa požadované technické normy EÚ ako aj kvalita technického
vybavenia v zmysle zák.č. 448/2008 Z.z.

3.3 Cieľová skupina projektu a odôvodnenie jej výberu. Potreby cieľovej
skupiny.
 Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej
osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi
alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z
vážnych dôvodov užívať bývanie a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené
ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.
 Poskytujeme : 1. ubytovanie na určitý čas, 2. sociálne poradenstvo, 3. pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárame podmienky na 1. prípravu
stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny, 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
 Vytvárame podmienky pre zachovanie si ľudskej dôstojnosti, podmienky na
harmonizáciu duševného stavu a podmienky pre prípravu na zabezpečenie si
trvalého pobytu.

4. Rozpočet projektu
4.1. Podrobný rozpočet projektu v eurách
Vlastné
zdroje

x

x

x

x

Rekonštrukcia a modernizácia
stavieb

81 652 €
(2 459 848 Sk)

31 861,12 €
(959 848 Sk)

x

49 790,88 €
(1 500 000 Sk)

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

81 652 €
(2 459 848 Sk)

31 861,12 €
(959 848 Sk)

x

49 790,88 €
(1 500 000 Sk)

BEŽNÉ VÝDAVKY

Iné
zdroje

Celkové
náklady
projektu

REKONŚTRUKCIA A OBNOVA
ELEKTROROZVODOV

Z dotácie
MPSVR SR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

∗ položky sa podrobne rozpíšu
- odstránia sa položky, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu projektu
- v prípade potreby sa rozšíri počet riadkov o ďalšie položky, až do výšky celkových nákladov projektu
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4.2 Udržateľnosť projektu
•
•

•

Vyššia kvalita poskytovanej soc. služby po ukončení implementácie ISO normy
9001:2000 (XII/09)
Plánovaná postupná rekonštrukcia celého objektu Vavilovova (2009-2011)
Vytváranie podmienok pre očakávanie, požiadavky a spokojnosť prijímateľov soc.
služby

Projektový spis ( žiadosť a všetky prílohy, originál a jedna kópia) sa
predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vo viazanej (hrebeňovej) forme.

Vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné
a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý boli poskytnuté.

V Bratislave, dňa 20.02.2009

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
Odtlačok pečiatky žiadateľa

Meno, priezvisko a titul štatutárneho
zástupcu žiadateľa

15

Príloha č. 2 k výnosu č. 29775/2007-ll/1

Žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Názov projektu

Materiálové vybavenie obytných miestností
Označenie účelu, na ktorý sa žiada
dotácia ▪

§ 2 ods. 1 písm. c) bod 1

▪ uvedie sa konkrétne ustanovenie výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 29775/ 2007-ll/1 v znení výnosu MPSVR SR č. 23609/2008-II/1, na ktoré sa viaže žiadosť o poskytnutie
dotácie ( napríklad § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.
29775/2007-ll/1 v znení výnosu MPSVR SR č. 23609/2008-II/1)

1. Informácie o žiadateľovi
1.1. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Právna forma

samospráva

IČO

00603201

Adresa (ulica, číslo)

Kutlíkova 17

PSČ

852 12

Mesto /Obec

Bratislava

Okres

Bratislava

Kraj

Bratislava

Číslo telefónu

63 286 819
63 810 635

Číslo faxu

63 823 908

E-mailová adresa

starosta@petrzalka.sk

web stránka

www.petrzalka.sk

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

Doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc starosta

1.2.Bankové spojenie
Číslo účtu a kód
banky

DEXIA Bratislava 1800599001/ 5600

1.3. Osoba zodpovedná za projekt
Meno, priezvisko, titul a funkcia
v organizácii žiadateľa
Pracovisko, osoby zodpovednej
za projekt, ak nie je
zamestnancom žiadateľa
Adresa pracoviska
Číslo
telefónu/faxu

PhDr. Kvetoslava Beňová, riaditeľka rozpočtovej organ.
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Mobil: 0908 949 062
Fax : 02/625 20 414

E-mailová
adresa

socialnesluzby@stonline.sk
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1.4. Stručný opis činnosti žiadateľa
Miestny úrad – mestská časť Petržalka zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb od
1.3.2003 zriadenou rozpočtovou organizáciou: Stredisko sociálnych služieb Petržalka
a to :
• Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 30 lôžok, objekt Mlynarovičova 23)
• Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 20 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Opatrovateľská služba (179 klientov/deň, objekt Vavilovova 18)
• Zariadenie núdzového bývania (20 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (10 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Stredisko má v správe zverené bývalé objekty materskej školy na Mlynarovičovej
a Vavilovovej ul.
• Objekt Mlynarovičova prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2007 výlučne
z rozpočtu mestskej časti Petržalka v rozlohe 986 m2 plochy
• Na objekte Vavilovova 18 boli uskutočnené čiastkové úpravy v roku 2006, aby
bola zabezpečená prevádzka zariadení. Objekt má 980 m2 plochy
• Objekty Vavilovova a Mlynarovičova sú protokolom zverené do správy majetku
Strediska sociálnych služieb Petržalka od mestskej časti Petržalka
• Celkový počet zamestnancov je 77

2. Informácie o projekte
2.1. Miesto realizácie projektu
Názov právneho subjektu,
v ktorom má byť predmet
financovania realizovaný

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova
23, 851 O3 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia

Kontaktná adresa

Vavilovova 18

Mesto/obec

Bratislava - Petržalka

IČO

31814735

PSČ

851 01

Meno, priezvisko
Číslo
Mobil:0908 949 062
a titul
telefónu Fax : 02/625 20 414
PhDr. Kvetoslava Beňová
štatutárneho
/faxu
Tel.: 02/624 10 171
zástupcu
▪ vyplní sa v prípade, ak predmet financovania bude realizovaný v právnom subjekte v zriaďovateľskej
pôsobnosti žiadateľa, ak tento právny subjekt nemôže byť žiadateľom o dotáciu

2.2 Náklady na projekt
Suma
požadovaná z
MPSVR SR

Celkové náklady v eurách

Z toho : bežné
kapitálové

Vlastné zdroje

Iné zdroje

100 %

90 %

10 %

%

11 748,39 €
(353 932 Sk)

10 573,56 €
(318 539 Sk)

1 174,83 €
(35 393 Sk)

x

36 822,65 €
(1 109 319 Sk)

33 140,39 €
(998 387 Sk)

3 682,26 €
(110 932 Sk)

x
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2.4 Finančné prostriedky pridelené žiadateľovi pre právny subjekt
uvedený v bode 2.1 zo štátnych zdrojov SR v predchádzajúcich troch
rokoch
Názov subjektu, ktorý
poskytol finančné
prostriedky

Účel poskytnutia
finančných prostriedkov

Ministerstvo financií

Prenesený výkon št. správy
ZOS

Ministerstvo financií

Prenesený výkon št. správy
ZOS

Ministerstvo financií

Prenesený výkon št. správy
ZOS

Výška
poskytnutých
finančných
prostriedkov
162 650,20 €
(4 900 000 Sk)
149 372,64 €
(4 500 000 Sk)
141 738,03 €
(4 270 000 Sk)

Rok
poskytnutia
finančných
prostriedkov
2008
2007
2006

2.5 Obdobie realizácie projektu
Začiatok realizácie projektu

Skončenie realizácie
projektu

September 2009

December 2009

Dĺžka trvania realizácie
projektu v mesiacoch
4 mesiace

3. Podrobný opis projektu
3.3
•
•
•
•

Účel projektu
Zariadenie opatrovateľskej služby (počet lôžok 20) na Vavilovovej 18 je zariadenie,
ktoré bolo v roku 2002 delimitované na obec s preneseným výkonom štátnej
správy
Materiálové vybavenie obytných miestností sú pôvodné
Manipulácia s klientom je obtiažna a tým sa znižuje aj kvalita celého
opatrovateľského procesu
Znižuje sa kvalita života klienta počas pobytu v zariadení

3.2 Cieľ projektu
•
•
•

Vyššia kvalita poskytovanej soc. služby po ukončení implementácie ISO normy
9001:2000
Vyššia kvalita života prijímateľa sociálnej služby počas doby v zariadení ZOS
Vyšší štandard opatrovateľského procesu
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3.4 Cieľová skupina projektu a odôvodnenie jej výberu. Potreby cieľovej
skupiny.
•

Pre fyzické osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na riešenie ich
nepriaznivej sociálnej situácie
Pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Pobytová forma na prechodný čas
Počet prijímateľov za rok 2008 bolo 58
Počet prijímateľov k 30.1.2009 je 18
Prijímatelia sú občanmi s trvalým pobytom na území Slovenska v zmysle zák. č.
448/2008 Z.z.
Mestská časť Petržalka nemá zriadené Zariadenie pre seniorov a na území
Petržalky sa nachádza len jedno zariadenie
Vzhľadom na demografický vývoj a starnutie obyvateľstva je aj forma pobytová
dôležitým článkom v reťazci sociálnych služieb

•
•
•
•
•
•
•

4. Rozpočet projektu
4.1. Podrobný rozpočet projektu v eurách
Celkové
náklady
projektu

Vlastné
zdroje

4 019,58 €
(121 094 Sk)

401,96 €
(12 109 Sk)

x

3 617,62 €
(108 985 Sk)

1 824,98 €
(54 979 Sk)

182,49 €
(5 498 Sk)

x

1 642,49 €
(49 481 Sk)

590,38 €
(17 786 Sk)

x

Iné
zdroje

Materiálové vybavenie
obytných miestností

Z dotácie
MPSVR SR

BEŽNÉ VÝDAVKY
Nočný stolík s výklopnou doskou
- 20 kusov
Kreslo pre kardiakov

- 10 kusov

Uzamykateľná šatníková skriňa

5 903,83 €
(177
859 Sk)
- 20 kusov

5 313,45 €
(160 073 Sk)

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Ekonomické polohovacie
a zdvíhacie lôžko
– 20 kusov

36 822,65 €
(1 109 319 Sk)

3 682,26 €
(110 932 Sk)

x

33 140,39 €
(998 387 Sk)

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

48 571,04 €
(1 463 251 Sk)

4 857,09 €
(146 325 Sk)

x

43 713,95 €
(1 316 926 Sk)

4.2 Udržateľnosť projektu
•
•

•

Vyššia kvalita poskytovanej soc. služby po ukončení implementácie ISO normy
9001:2000 (XII/09)
Plánovaná postupná rekonštrukcia celého objektu Vavilovova (2009-2011)
Vytváranie podmienok pre očakávanie, požiadavky a spokojnosť prijímateľov soc.
služby
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Projektový spis ( žiadosť a všetky prílohy, originál a jedna kópia) sa
predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vo viazanej (hrebeňovej) forme.

Vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné
a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý boli poskytnuté.

V Bratislave, dňa 20.02.2009

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
Odtlačok pečiatky žiadateľa

Meno, priezvisko a titul štatutárneho
zástupcu žiadateľa
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Príloha č. 2, k výnosu č. 29775/2007-ll/1

Žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Názov projektu
PODPORA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŹIEB
V ZARIADENÍ NÚDZOVÉHO BÝVANIA
VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE OBJEKTU
Označenie účelu, na ktorý sa žiada
dotácia ▪

§2 ods. 1 písm. d) bod 3

▪ uvedie sa konkrétne ustanovenie výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 29775/ 2007-ll/1 v znení výnosu MPSVR SR č. 23609/2008-II/1, na ktoré sa viaže žiadosť o poskytnutie
dotácie ( napríklad § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.
29775/2007-ll/1 v znení výnosu MPSVR SR č. 23609/2008-II/1)

1. Informácie o žiadateľovi
1.1. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Právna forma

samospráva

IČO

00603201

Adresa (ulica, číslo)

Kutlíkova 17

PSČ

852 12

Mesto /Obec

Bratislava

Okres

Bratislava

Kraj

Bratislava

Číslo telefónu

63 286 819
63 810 635

Číslo faxu

63 823 908

E-mailová adresa

starosta@petrzalka.sk

web stránka

www.petrzalka.sk

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

Doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc starosta

1.2.Bankové spojenie
Číslo účtu a kód
banky

DEXIA Bratislava 1800599001/ 5600

1.3. Osoba zodpovedná za projekt
Meno, priezvisko, titul a funkcia
v organizácii žiadateľa
Pracovisko, osoby zodpovednej
za projekt, ak nie je
zamestnancom žiadateľa
Adresa pracoviska

PhDr. Kvetoslava Beňová, riaditeľka rozpočtovej organ.
Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova
23, 851 03 Bratislava
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
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Číslo
telefónu/faxu

Mobil:0908 949 062
Fax : 02/625 20 414
Tel.: 02/624 10 171

E-mailová
adresa

socialnesluzby@stonline.sk

1.4. Stručný opis činnosti žiadateľa
Miestny úrad – mestská časť Petržalka zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb od
1.3.2003 zriadenou rozpočtovou organizáciou Stredisko sociálnych služieb Petržalka :
• Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 30 lôžok, objekt Mlynarovičova 23)
• Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 20 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Opatrovateľská služba (179 klientov/deň, objekt Vavilovova 18)
• Zariadenie núdzového bývania (20 lôžok, objekt Vavilovova 18)
• Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (10 lôžok objekt Vavilovova 18)
• Stredisko má v správe zverené bývalé objekty materskej školy na Mlynarovičovej
a Vavilovovej ul.
• Objekt Mlynarovičova prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2007 výlučne
z rozpočtu mestskej časti Petržalka
• Boli uskutočnené čiastkové úpravy na objekte Vavilovova 18
• Celkový počet zamestnancov je 77

2. Informácie o projekte
2.1. Miesto realizácie projektu ▪
Názov právneho subjektu,
v ktorom má byť predmet
financovania realizovaný

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova
23, 851 O3 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia

Kontaktná adresa

Vavilovova 18

Mesto/obec

Bratislava - Petržalka

IČO

31814735

PSČ

851 01

Meno, priezvisko
Číslo
Mobil:0908 949 062
a titul
telefónu Fax : 02/625 20 414
PhDr. Kvetoslava Beňová
štatutárneho
/faxu
Tel.: 02/624 10 171
zástupcu
▪ vyplní sa v prípade, ak predmet financovania bude realizovaný v právnom subjekte v zriaďovateľskej
pôsobnosti žiadateľa, ak tento právny subjekt nemôže byť žiadateľom o dotáciu

2.2 Náklady na projekt
Celkové náklady v eurách

Z toho : bežné
kapitálové

Suma
požadovaná z
MPSVR SR

Vlastné zdroje

Iné zdroje

100 %

71,35 %

28,65 %

x

x

x

x

69 778,87 €
(2 102 158 Sk)

49 790,88 €
(1 500 000 Sk)

19 987,99 €
(602 158 Sk)

x
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2.4 Finančné prostriedky pridelené žiadateľovi pre právny subjekt
uvedený v bode 2.1 zo štátnych zdrojov SR v predchádzajúcich troch
rokoch
Názov subjektu, ktorý
poskytol finančné
prostriedky
Ministerstvo financií
Ministerstvo financií
Ministerstvo financií

Účel poskytnutia
finančných prostriedkov
Prenesený výkon štátnej
správy ZOS
Prenesený výkon štátnej
správy ZOS
Prenesený výkon štátnej
správy ZOS

Výška
poskytnutých
finančných
prostriedkov
162 650,20 €
(4 900 000 Sk)
149 372,64 €
(4 500 000 Sk)
141 738,03 €
(4 270 000 Sk)

Rok
poskytnutia
finančných
prostriedkov
2008
2007
2006

2.5 Obdobie realizácie projektu
Začiatok realizácie projektu
September 2009

Skončenie realizácie
projektu
December 2009

Dĺžka trvania realizácie
projektu v mesiacoch
4 mesiace

3. Podrobný opis projektu
3.5
•
•
•

•
•
•
•
•

Účel projektu
Zariadenie núdzového bývania sa nachádza v objekte bývalej materskej školy
Objekt slúžil od r. 1986 ako materská škola
Od roku 2006 slúži na poskytovanie sociálnych služieb a to:
 Opatrovateľská služba
 Zariadenie opatrovateľskej služby
 Zariadenie núdzového bývania
 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
 Správa Strediska SS
Na objekte boli prevedené len čiastkové úpravy nevyhnutné na prevádzku na
zabezpečovanie soc. služieb (v r. 2006) v celkovej ploche 980 m2
Zariadenie núdzového bývania sa nachádza na 1. podlaží s rozlohou 490m2
Zlý technický stav okien spôsobuje veľký únik tepla a tým aj vyššie finančné
náklady na prevádzku zariadenia
Predošlé panelové plášte nie sú kvalitným izolantom a zateplením sa taktiež znížia
náklady na energiu a teplo
V súčasnej dobe je technicky nevyhovujúca celá infraštruktúra v objekte
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3.2 Cieľ projektu
 Úspora finančných prostriedkov v rozpočte na bežné výdavky prevádzky

3.3 Cieľová skupina projektu a odôvodnenie jej výberu. Potreby cieľovej
skupiny.
.
 Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej
osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi
alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z
vážnych dôvodov užívať bývanie a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené
ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.
 Poskytujeme : 1. ubytovanie na určitý čas, 2. sociálne poradenstvo, 3. pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárame podmienky na: 1. prípravu
stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny, 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
 Vytvárame podmienky pre zachovanie si ľudskej dôstojnosti, podmienky na
harmonizáciu duševného stavu a podmienky pre prípravu na zabezpečenie si
trvalého pobytu.

4. Rozpočet projektu

VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE
OBJEKTU

BEŽNÉ VÝDAVKY

Celkové
náklady
projektu

Vlastné
zdroje

x

x

43 759,87 €
(1 318 310 Sk)
26 019 €
(783 848 Sk)

4 375,99 €
(131 831 Sk)
15 615,66 €
(470 327 Sk)

69 778,87 €
(2 102 158 Sk)

19 991,65 €
(602 158 Sk)

Iné zdroje

4.1. Podrobný rozpočet projektu v eurách

x

Z dotácie
MPSVR SR

x

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Výmena okien
Zateplenie budovy
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

x
x
x

39 383,88 €
(1 186 479 Sk)
10 403,34 €
(313 521 Sk)
49 790,88 €
(1 500 000 Sk)

∗ položky sa podrobne rozpíšu
- odstránia sa položky, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu projektu
- v prípade potreby sa rozšíri počet riadkov o ďalšie položky, až do výšky celkových nákladov projektu

4.2 Udržateľnosť projektu
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• Vyššia kvalita poskytovanej soc. služby po ukončení implementácie ISO normy
9001:2000 (XII/09)
• Plánovaná postupná rekonštrukcia celého objektu Vavilovova (2009-2011)
• Vytváranie podmienok pre očakávanie, požiadavky a spokojnosť prijímateľov soc.
služby

Projektový spis ( žiadosť a všetky prílohy, originál a jedna kópia) sa
predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vo viazanej (hrebeňovej) forme.

Vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné
a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý boli poskytnuté.

V Bratislave, dňa 20.02.2009

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
Odtlačok pečiatky žiadateľa

Meno, priezvisko a titul štatutárneho
zástupcu žiadateľa
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