
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materi�l na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 9. marca 2010

Materi�l č�slo: 492/2010

K bodu: Ods�hlasenie projektov�ch z�merov mestskej časti Bratislava-Petržalka -
N�vrh projektu na z�skanie dot�ci� z Ministerstva pr�ce, soci�lnych vec� 
a rodiny SR pre Stredisko soci�lnych služieb Petržalka.  

________________________________________________________________________________

Predklad�: N�vrh uznesenia:

Mari�n Miškanin Miestne zastupiteľstva mestskej časti 
prednosta Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ  u j e 

1) n�vrh projektu „Rekonštrukcia objektu
termoizolačn� pl�šť“ na z�skanie dot�ci� 
z Ministerstva pr�ce, soci�lnych vec� a rodiny SR 
pre Stredisko soci�lnych služieb Petržalka

2) finančn� spolu�časť mestskej časti Bratislava-
Petržalka vo v�ške 3 674,41 Eur
 finančn� krytie z kapit�lovej položky 
z programu 2.1.2 Pr�prava eur�pskych projektov.

Prerokovan�:
v miestnej rade
23.02.2010

Spracovateľ:
Mgr. Alena Halč�kov�
ved�ca odd. soci�lnych vec� 
PhDr. Kvetoslava Beňov� 
riaditeľka Strediska soci�lnych služieb Petržalka 
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D�vodov� spr�va

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka v spolupr�ci so Strediskom soci�lnych služieb 
predklad� žiadosť o dot�ciu na podporu rozvoja soci�lnych služieb na Ministerstvo pr�ce, 
soci�lnych vec� a rodiny pre Stredisko soci�lnych služieb Petržalka.

Žiadosť sa predklad� v zmysle V�nosu Ministerstva pr�ce, soci�lnych vec� a rodiny SR 
z 5.12.2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovan� dot�ci� v p�sobnosti Ministerstva pr�ce, 
soci�lnych vec� a rodiny SR v znen� v�nosu Ministerstva pr�ce, soci�lnych vec� a rodiny SR 
z 26. 11. 2008 č. 23609/2008-II/1, � 2 dot�cia na podporu rozvoja soci�lnych služieb.  

V kalend�rnom roku 2009 Ministerstvo pr�ce, soci�lnych vec� a rodiny podporilo tri projekty 
na podporu rozvoja soci�lnych pre  Stredisko soci�lnych služieb Petržalka, nakoľko na dan� 
zariadenie s� kladen� vyššie požiadavky z d�vodu prijatia nov�ho z�kona o soci�lnych 
služb�ch. Projekty boli zameran� na zak�penie motorov�ho vozidla na don�šku obedov pre 
prij�mateľov soci�lnej služby v prirodzenom prostred�, n�kup materi�lov� vybavenie 
obytn�ch miestnost� a v�mena okien v objekte na Vavilovovej č.18.

Stredisko soci�lnych služieb je rozpočtovou organiz�ciou našej mestskej časti, zabezpečuje 
poskytovanie soci�lnych služieb na prev�dzkach: 

- Opatrovateľsk� služba
- Zariadenie opatrovateľskej služby
- Zariadenie n�dzov�ho b�vania- Domov pre rodičov a deti

V roku 2010 predklad�me op�tovne žiadosť o finančn� dot�ciu z Ministerstva pr�ce, 
soci�lnych vec� a rodiny. Projekt  je zameran�:       

Rekonštrukcia objektu-termoizolačn� pl�šť
Panelov� pl�šte na objekte nie s� kvalitn�m izolantom. Po aplik�cii termoizaločn�ho n�teru sa 
zn�žia n�klady na energiu a teplo a t�m sa zabezpeč�  �spora finančn�ch prostriedkov 
v rozpočte na bežn� v�davky prev�dzky.
V pr�pade schv�lenia projektu, by celkov� v�ška finančnej dot�cie z Ministerstva pr�ce, 
soci�lnych vec� a rodiny bola 33 069,67 Eur. Podľa V�nosu Ministerstva pr�ce, soci�lnych 
vec� a rodiny SR z 5.12.2007 č. 29775/2007-II/1 v znen� neskorš�ch predpisov mus� mestsk� 
časť zabezpečiť najmenej 10% z celkov�ch n�kladov na realiz�ciu projektov. V pr�pade 
schv�lenia predložen�ho projektu v plnej v�ške by mestsk� časť Bratislava-Petržalka 
zabezpečovala finančn� prostriedky vo v�ške 3 674,41 Eur. Finančn� spolu�časť mestskej 
časti Bratislava-Petržalka vo v�ške 3 674,41 Eur by sa v pr�pade uznania dot�cie z MPSVaR
zabezpečila z kapit�lovej položky z programu 2.1.2 Pr�prava eur�pskych projektov.

Materi�l bol predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dňa 23.02.2010. Uznesen�m č�slo 505 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti  Bratislava-Petržalka materi�l schv�liť.
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Žiadosť o poskytnutie dot�cie 
na podporu rozvoja soci�lnych služieb a na podporu vykon�vania

opatren� soci�lnopr�vnej ochrany det� a soci�lnej kurately

N�zov projektu

PODPORA ROZVOJA SOCI�LNYCH SLUŹIEB    
V ZARIADEN� N�DZOV�HO B�VANIA

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU – TERMOIZOLAČN� PL�ŠŤ

Označenie �čelu, na ktor� sa žiada 
dot�cia ▪

�2 ods. 1 p�sm. d) bod 3

▪ uvedie sa konkr�tne ustanovenie  v�nosu Ministerstva pr�ce, soci�lnych vec� a rodiny Slovenskej republiky 
č. 29775/ 2007-ll/1 v znen� v�nosu MPSVR SR č. 23609/2008-II/1,  na ktor� sa viaže žiadosť o poskytnutie 
dot�cie ( napr�klad  � 2 ods. 1 p�sm. a) druh� bod v�nosu Ministerstva pr�ce, soci�lnych vec� a rodiny SR č. 
29775/2007-ll/1 v znen� v�nosu MPSVR SR č. 23609/2008-II/1)

1. Inform�cie o žiadateľovi

1.1. Identifik�cia žiadateľa

N�zov žiadateľa Mestsk� časť Bratislava-Petržalka

Pr�vna forma samospr�va

IČO 00603201

Adresa (ulica, č�slo) Kutl�kov� 17

PSČ 852 12 Mesto /Obec Bratislava

Okres Bratislava Kraj Bratislava

Č�slo telef�nu 63 286 819
63 810 635

Č�slo faxu 63 823 908

E-mailov� adresa starosta@petrzalka.sk web str�nka www.petrzalka.sk

Meno, priezvisko a titul 
štatut�rneho z�stupcu

Doc.RNDr. Milan Ft�čnik, CSc starosta

1.2.Bankov� spojenie 

Č�slo �čtu a k�d 
banky DEXIA Bratislava 1800599001/ 5600

1.3. Osoba zodpovedn� za projekt

Meno, priezvisko, titul a funkcia 
v organiz�cii žiadateľa PhDr. Kvetoslava Beňov�, riaditeľka rozpočtovej organ.

Pracovisko, osoby zodpovednej 
za projekt, ak nie je 
zamestnancom žiadateľa

Stredisko soci�lnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 
23, 851 03 Bratislava

Adresa pracoviska Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Č�slo 
telef�nu/faxu

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

E-mailov� 
adresa

socialnesluzby@stonline.sk
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2. Inform�cie o projekte

2.1. Miesto realiz�cie  projektu ▪

N�zov pr�vneho subjektu, 
v ktorom m� byť predmet 
financovania realizovan� 

Stredisko soci�lnych služieb Petržalka, Mlynarovičova
23, 851 O3 Bratislava

Pr�vna forma Rozpočtov� organiz�cia IČO 31814735

Kontaktn� adresa Vavilovova 18 

Mesto/obec Bratislava - Petržalka PSČ 851 01
Meno, priezvisko 
a titul 
štatut�rneho 
z�stupcu 

PhDr. Kvetoslava Beňov� 
Č�slo 
telef�nu
/faxu

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

2.2 N�klady na projekt

Celkov� n�klady v eur�ch
Suma 

požadovan� z
MPSVR SR

Vlastn� zdroje In� zdroje

100 % 90 % 10 %

Z toho : bežn� x x x x

kapit�lov� 36 744,08 € 33 069,67 € 3 674,41 € x

1.4. Stručn� opis činnosti žiadateľa

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje poskytovanie soci�lnych služieb od 
1.3.2003 zriadenou rozpočtovou organiz�ciou Stredisko soci�lnych služieb Petržalka :

 Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 30 l�žok, objekt Mlynarovičova 23)
 Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 20 l�žok, objekt Vavilovova 18)
 Opatrovateľsk� služba (179 klientov/deň, objekt Vavilovova 18)
 Zariadenie n�dzov�ho b�vania (20 l�žok, objekt Vavilovova 18)
 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (10 l�žok objekt Vavilovova 18)
 Stredisko m� v spr�ve zveren� b�val� objekty materskej školy na Mlynarovičovej

a Vavilovovej ul.
 Objekt Mlynarovičova prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2007 v�lučne 

z rozpočtu mestskej časti Petržalka
 Boli uskutočnen� čiastkov� �pravy na objekte Vavilovova 18
 V roku 2009 sa realizovala v�mena okien na objekte Vavilovova z dot�cii MPSaR
 Celkov� počet zamestnancov je 77
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2.4  Finančn� prostriedky pridelen�  žiadateľovi pre pr�vny subjekt 
uveden� v bode 2.1 zo št�tnych zdrojov SR  v predch�dzaj�cich troch  
rokoch

N�zov subjektu, ktor� 
poskytol finančn� 
prostriedky

�čel poskytnutia 
finančn�ch prostriedkov

V�ška 
poskytnut�ch 
finančn�ch 

prostriedkov

Rok
poskytnutia 
finančn�ch 

prostriedkov

Ministerstvo financi� Prenesen� v�kon št�tnej 
spr�vy ZOS 149 372,64 € 2007

Ministerstvo financi� Prenesen� v�kon št�tnej 
spr�vy ZOS 162 650,20 € 2008

Ministerstvo financi�

Prenesen� v�kon
spr�vy ZOS 168 000 €

2009

Ministerstvo pr�ce, 
soc.vec� a rodiny SR

Dot�cia podľa V�nosu č. 
23609/2008-II/1
� 2 ods.1 p�sm.d) bod 3

35 000 € 2009

Ministerstvo pr�ce, 
soc.vec� a rodiny SR

Dot�cia podľa V�nosu č. 
23609/2008-II/1
� 2 ods.1 p�sm.c) bod 1

25 720 € 2009

Ministerstvo pr�ce, 
soc.vec� a rodiny SR

Dot�cia podľa V�nosu č. 
23609/2008-II/1
� 2 ods.1 p�sm.d) bod 2

14 000 €
2009

Dot�cia 
z rozpočtovej rezervy 
predsedu vl�dy   SR

V�nos č. 
1029/2009/KV�V 6 600 € 2009

2.5 Obdobie  realiz�cie projektu 

Začiatok realiz�cie projektu Skončenie realiz�cie 
projektu

Dĺžka trvania realiz�cie 
projektu v mesiacoch

J�l 2010 Okt�ber 2010 4 mesiace

3. Podrobn� opis projektu

3.1 �čel projektu  

 Zariadenie n�dzov�ho b�vania sa nach�dza v objekte b�valej materskej školy,
 objekt sl�žil od r. 1986  ako matersk� škola,
 od roku 2006 sl�ži na poskytovanie soci�lnych služieb a to:

 Opatrovateľsk� služba
 Zariadenie opatrovateľskej služby
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 Zariadenie n�dzov�ho b�vania
 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
 Spr�va Strediska SS,

 na objekte boli preveden� čiastkov� �pravy nevyhnutn� na prev�dzku na 
zabezpečovanie soc. služieb (v r. 2006) v celkovej ploche 980 m2,

 zariadenie n�dzov�ho b�vania sa nach�dza na 1. podlaž� s rozlohou 490m2,
 v roku 2009 sa uskutočnila v�mena okien,
 s�časn� panelov� pl�šte nie s� kvalitn�m izolantom a sp�sobuje veľk� �nik tepla 

a t�m aj vyššie finančn� n�klady na prev�dzku zariadenia,
 zateplen�m sa taktiež zn�žia n�klady na energiu a teplo,
 v s�časnej dobe je technicky nevyhovuj�ca cel� infraštrukt�ra v objekte.

4. Rozpočet projektu

4.1. Podrobn� rozpočet projektu v eur�ch

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU –
TERMOIZOLAČN� PL�ŠŤ

Celkov�
n�klady
projektu

Vlastn� 
zdroje

In
�

zd
ro

je

Z dot�cie 
MPSVR SR

BEŽN� V�DAVKY x x x x

KAPIT�LOV� V�DAVKY

Rekonštrukcia objektu –
termoizolačn� pl�šť

36 744,08 € 3 674,41 €
x

33 069,67 €

3.2 Cieľ projektu 

 �spora finančn�ch prostriedkov v rozpočte na bežn� v�davky prev�dzky

3.3 Cieľov� skupina projektu a od�vodnenie jej v�beru. Potreby cieľovej 
skupiny.
.

 Soci�lne služby na zabezpečenie nevyhnutn�ch podmienok na uspokojovanie 
z�kladn�ch životn�ch potrieb fyzickej osobe, na ktorej je p�chan� n�silie, fyzickej 
osobe, ktor� je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi 
alebo rodičom s deťmi, ktor� nemaj� zabezpečen� ubytovanie, alebo nem�žu z
v�žnych d�vodov už�vať b�vanie a fyzickej osobe, ktor� dovŕšila d�chodkov� vek 
alebo ktor� je odk�zan� na pomoc inej fyzickej osoby a nem� zabezpečen�
ubytovanie alebo nem�že z v�žnych d�vodov už�vať b�vanie.

 Poskytujeme : 1. ubytovanie na určit� čas, 2. soci�lne poradenstvo, 3. pomoc pri 
uplatňovan� pr�v a pr�vom chr�nen�ch z�ujmov. Utv�rame podmienky na: 1. pr�pravu 
stravy, v�daj stravy alebo v�daj potrav�n, 2. vykon�vanie nevyhnutnej z�kladnej 
osobnej hygieny, 3. pranie, žehlenie a �držbu bielizne a šatstva.

 Vytv�rame podmienky pre zachovanie si ľudskej d�stojnosti, podmienky na 
harmoniz�ciu  duševn�ho stavu a podmienky pre pr�pravu na zabezpečenie si 
trval�ho pobytu.
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CELKOV� N�KLADY PROJEKTU 36 744,08 € 3 674,41 €
x

33 069,67 €

4.2 Udržateľnosť projektu

 Vyššia kvalita poskytovanej soc. služby po ukončen� implement�cie ISO normy 
9001:2000 (VI/2010)

 Pl�novan� postupn� rekonštrukcia cel�ho objektu Vavilovova (2009-2011)
 Vytv�ranie podmienok pre očak�vanie, požiadavky a spokojnosť prij�mateľov soc. 

služby

Vyhl�senie štatut�rneho z�stupcu žiadateľa 

Vyhlasujem, že všetky �daje uveden� v tejto žiadosti s� pravdiv�, presn� a �pln� 
a finančn� prostriedky sa použij� na �čel, na ktor� boli poskytnut�. 

V Bratislave, dňa 20.02.2010

Podpis štatut�rneho z�stupcu žiadateľa

Doc. RNDr. Milan Ft�čnik, CSc.
Odtlačok pečiatky žiadateľa Meno, priezvisko a titul štatut�rneho 

z�stupcu žiadateľa

.  


