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Dôvodová správa: 

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a 

existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach 

na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6. 

 

Informačný základ materiálu – hlavný obsah materiálu:  

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 poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: 

IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.  

Mesto Leopoldov pripravuje predloženie projektového zámeru Mesta Leopoldov s názvom 

„Dom sociálnych služieb“. V uvedenom zámere riešime rekonštrukciu objektu bývalého OO VB + 

2 bytových jednotiek situovaného na Štúrovej ulici v Leopoldove. Objekt má jedno podzemné a dve 

nadzemné podlažia, pôdorysná veľkosť objektu je cca 10,14 x 17,23 m.  

Dom sociálnych služieb má nasledujúcu skladbu funkcií: 

- 1PP – schodisko s výťahom, priestory suchej a mokrej rehabilitácie, šatne a hygienické 

zázemie pre mužov a ženy, vrátane šatní a hygieny pre ZŤP, oddychové miestnosti, 

exteriérová terasa, technický priestor (kotolňa alebo priestor pre tepelné čerpadlo a 

chladenie a pod.), sklad 

- 1NP – hlavné vstupy do objektu – vstup na zvýšenom 1.NP a bezbariérový vstup na úrovni 

terénu, schodisko s výťahom, výdaj stravy – odbytová časť a zázemie, vrátane skladu, šatní 

a hygieny pre zamestnancov gastra, spoločenská miestnosť, oddychová miestnosť, hygiena 

pre mužov a ženy, vrátane WC pre ZŤP.  

– priestory na 1.NP = denný stacionár pre seniorov 

- 2NP – schodisko s výťahom, byt odľahčovacej služby, zariadenie opatrovateľskej služby, 

(apartmán pre krízové bývanie), administratíva vrátane zázemia – hygieny, kuchynky a 

šatňovej časti pre zamestnancov administratívy, šatňa a hygiena ostatného personálu Domu 

sociálnych služieb 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie predloženie projektového 

zámeru Mesta Leopoldov s názvom „Centrum sociálnych služieb“ v rámci výzvy na predkladanie 

projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: 

IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.  

 



Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Projektový zámer Mesta Leopoldov s názvom „Centrum sociálnych služieb“ v rámci výzvy na 

predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych 

služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, 

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.  

 


