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Legislatívne východiská:
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto
materiálom:
Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle §
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle §
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:

5% spolufinancovanie

nevyžaduje sa
nevyžaduje sa

Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z.:
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Dôvodová správa k bodu č. 14
Návrh na schválenie vypracovania projektových zámerov v oblasti rozšírenia kapacít
komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci Plánu obnovy pre projekt s názvom: „Dostupná
a kvalitná sociálno-zdravotná starostlivosť v Moldave nad Bodvou“
MPSVaR SR na svojej stránke zverejnilo základné informácie k Plánu obnovy a odolnosti:
https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/
Plán obnovy a odolnosti v komponente 13 uvažuje s výstavbou a rekonštrukciou aj zariadení
sociálnych služieb. Predpokladom pre realizáciu investícii je uskutočnenie reforiem (dohľad nad
poskytovaním SS vrátane štandardov kvality SS – 02.2022, reforma posudkovej činnosti - 2023
a reforma financovania sociálnych služieb – 2025)
V rámci investícií podporených z plánu Obnovy a odolnosti sa má vybudovať:
- 2 580 miest ambulantných SS
- 1 400 miest pobytových sociálnych služieb komunitného typu a nízko-kapacitných sociálnozdravotníckych služieb
Celková alokácia finančných prostriedkov na uvedené ciele činí 192 653 760 €.
Proces žiadania o podporu bude prebiehať v 2 kolách:
a. predloženie PROJEKTOVÉHO ZÁMERU
b. predloženie ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Zverejnenie výzvy na predkladanie projektového zámeru sa predpokladá Q22022. Do druhého
kola sa môže zapojiť len žiadateľ, ktorý uspel v hodnotení projektového zámeru.
Pri partnerstvách oprávnených žiadateľov, musí byť zmluva o partnerstve na 15 - 20 rokov
v závislosti od typu sociálnej služby, na ktorú sa žiadajú finančné prostriedky.
Finančný príspevok je poskytnutý vo výške 100 % oprávnených nákladov predložených v žiadosti.
Ako sa bude postupovať v prípade, že skutočný rozpočet nebude totožný s predbežným rozpočtom
je ešte súčasťou rokovaní v rámci ministerstva a ďalších kontrolných orgánov.
Pokiaľ žiadateľ žiada o príspevok na 2 a viac objektov, je ideálne, aby urobil jeden – spoločný
projekt. V tejto téme ešte prebiehajú diskusie.
Hlavným cieľom Plánu obnovy a odolnosti je výstavba nových budov pred rekonštrukciami.
Pokiaľ sa jedná o rekonštrukciu, musí to byť zásadného charakteru (za rekonštrukciu zásadného
charakteru sa nepovažuje zateplenie budovy). Debariérizácia – ak objekt splní podmienky počtu
miest a naplnenie cieľov Plánu obnovy a odolnosti, definované vo výzve - tak áno.
Podporený objekt musí plniť kritériá energetickej efektívnosti (spresnené vo výzve).
Podporený objekt musí byť včlenený do bežnej zástavby. Čo je považované za primeranú
vzdialenosť bude posudzované individuálne pri každom projektovom zámere.
Podmienka, že žiadateľ o výstavbu, či o rekonštrukciu musí byť majiteľom pozemku, či budovy je
zatiaľ v štádiu rokovaní v rámci ministerstva a Úradu Vlády SR.
Oprávneným výdavkom je aj obstaranie pozemku, projektová dokumentácia, vybavenie objektu,
ak spĺňajú kritérium hospodárnosti. Či budú oprávneným výdavkom odstránenie stavby (pred
postavením novej) je predmetom diskusie.
Oprávneným výdavkom nie je obstaranie automobilu, PC pre zamestnancov.
Pri oprávnených výdavkoch sa kladie mimoriadny dôraz na hospodárnosť. Ministerstvo
v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU zostavuje Katalógové štúdie (do konca marca
2022), ktoré budú spĺňať všetky podmienky výzvy (vrátane energetickej úspory). Žiadateľ môže
predložiť aj vlastný projekt.

2

Presná definícia pojmu“ viazanosť 20 rokov“ – predmetom diskusie, bude nastavená v zmluve so
žiadateľom.
Zmluva so zdravotnou poisťovňou nemusí byť uzatvorená pred dokončením investície (do 12
mesiacov po dokončení investície. V predloženej žiadosti o NFP musí žiadateľ v organizačnej
štruktúre personálu predložiť, že spĺňa podmienky pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
v zmysle platnej legislatívy).
Formy výstavby/rekonštrukcie
AMBULANTNÉ SLUŽBY
Služba včasnej intervencie, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby,
rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár
Kapacita 20 miest – celkom 2580 miest.
Poskytovať službu v objekte minimálne 15 rokov po ukončení realizácie projektu.
Predpokladaná výška poskytnutého finančného príspevku – 1 400,00 Eur na m2
NÍZKOKAPACITNÉ POBYTOVÉ SLUŽBY
Zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby,
rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb (týždenný pobyt), špecializované zariadenie
Kapacita 12 miest - celkom 1000 miest.
Poskytovať službu v objekte minimálne 20 rokov po ukončení realizácie projektu.
SOCIÁLNO - ZDRAVOTNÉ POBYTOVÉ SLUŽBY
Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie.
Kapacita 30 miest – celkom 400 miest.
Zmluva so zdravotnou poisťovňou.
Poskytovať službu v objekte minimálne 20 rokov po ukončení realizácie projektu.
Predpokladaná výška poskytnutého finančného príspevku – 74 000,00 Eur na klienta.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2021 z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 03. 2022
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


schvaľuje

vypracovanie projektových zámerov rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci
Plánu obnovy pre projekt s názvom: „Dostupná a kvalitná sociálno-zdravotná starostlivosť
v Moldave nad Bodvou“ v oblasti:
- ambulantné služby - denný stacionár - budova bývalej mestskej polície,
- sociálno - zdravotné pobytové služby - budova bývalého penziónu Bodva.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7 v znení neskorších predpisov.

3

