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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

 

Východiskom pre prijatie uznesenia o spolufinancovaní projektu je vyhlásenie výzvy 

IROP-PO2-SC211-2018-34 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. 

 

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 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni.  

Mesto Leopoldov v roku 2018 predložilo projektový zámer s názvom „Vytvorenie služieb 

starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov “. V uvedenom zámere je riešená 

rekonštrukcia objektu RD č. 679 na Gucmanovej ulici v Leopoldove. Funkčné usporiadanie 

objektu bolo riešené štúdiou rekonštrukcie objektu, ktorá zahŕňala úpravu vnútorných 

i vonkajších priestorov a vybavenie objektu. 

Po podaní projektového zámeru so štúdiou sa začalo s prípravou projektovej dokumentácie pre 

stavebné konanie v podrobnosti realizačného projektu. Táto dokumentácia bude odovzdaná 

31.1.2019 a jej výstupy budú zapracované do ŽoNFP. Vzhľadom na rozpracovanosť materiálov 

k predkladaciemu termínu ŽoNFP 7.2.2019 nie je ešte zrejmá výška investičného zámeru. Táto 

hodnota bude vyčíslená k podaniu ŽoNFP a výška spolufinancovania bude vo výške 5% 

z oprávnených výdavkov projektu. 

  

Zhrnutie a odporúčania:  

 

 Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie o spolufinancovaní projektu 

„Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov“, 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 na predkladanie žiadostí o nenávratný 

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

na komunitnej úrovni. 

  

 

 

 

 



Návrh na uznesenie:  

 Zastupiteľstvo Mesta Leopoldov schvaľuje:  

− predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o 

deti do troch rokov veku v meste Leopoldov“, realizovaného v rámci výzvy IROP-

PO2-SC211-2018-34 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

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

munitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

obce/mesta/kraja a platným programom rozvoja mesta;  

− zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

− zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške xxx xxx EUR  

− zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

 

 


