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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

 Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti 

do troch rokov veku dieťaťa  na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7  

  

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný 

regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP”) vyhlásilo výzvu na predkladanie 

projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa  na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.  Mesto Leopoldov 

pripravuje predloženie projektového zámeru Mesta Leopoldov s názvom „Detské jasle“. V 

uvedenom zámere riešime rekonštrukciu objektu RD č. 679 na Gucmanovej ulici v Leopoldove. 

Objekt má jedno nadzemné podlažie, pôdorysná veľkosť objektu je cca 170m2.  Funkčné 

usporiadanie objektu je riešené štúdiou rekonštrukcie objektu, ktorá bude zahŕňať úpravu 

vnútorných i vonkajších priestorov a vybavenie objektu. 
Vzhľadom na rozpracovanosť materiálov k predkladaciemu termínu projektového zámeru 

10.9.2018 nie je ešte zrejmá výška investičného zámeru. Táto hodnota bude vyčíslená k podaniu 

zámeru a výška spolufinancovania bude vo výške 5% z oprávnených výdavkov projektu. 

  

Zhrnutie a odporúčania:  

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie predloženie projektového zámeru 

Mesta Leopoldov s názvom „Detské jasle“ v rámci výzvy na predkladanie projektových 

zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  na 

komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7   

  

Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Podanie projektového zámeru Mesta Leopoldov s názvom „Detské jasle“ v rámci výzvy na 

predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch 

rokov veku dieťaťa  na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7    

 


