
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča 

 

Predmet rokovania: Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch 
rokov veku v meste Levoča. 

 

Pre:         Mestská rada – 05.02.2019                                                 
 Mestské zastupiteľstvo – 14.02.2019 

 

Predkladá:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
  
Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová , ved.odd.CRaRM 
                                                                                                                                           
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť  predloženie ŽoNFP za účelom 

realizáciu projektu „Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku 
v meste Levoča realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34“, ktorého ciele sú v 
súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zabezpečenie realizácie projektu v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 4990,90 EUR. 

4) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
Termín:    ihneď 

 
Zodpovedný:   Mgr. Ľuboš Kamenický 
                                                 Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                 Mgr. Anna Babicová 

Mgr. Nikolaj Kučka 

Stanovisko komisie MZ:  -  
 

Stanovisko MR:                
1) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu 

„Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v meste Levoča 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

2) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

3) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 4990,90 EUR. 

4) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
 
Na vedomie:                          primátor mesta 
                                               zástupca primátora mesta                  
           hlavný kontrolór 
                 právnik mesta 
                                                         prednosta MsÚ 
 
V Levoči dňa:  07.02.2019  
 



Dôvodová správa 
  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre 
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu č. 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.  

  Uvedená výzva umožňuje získanie finančných prostriedkov na modernizáciu zariadenia 
služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v meste Levoča,  Ulica Jána Francisciho, Parcela č. 
2888/419, 2888/418, k.ú. Levoča. 

Uvedenej výzve bezprostredne predchádzala výzva č. IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 na predkladanie 
projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na 
komunitnej úrovni, v rámci ktorej mesto Levoča podalo uvedený projektový zámer. Dňa 13.1.2019 
mesto obdŕžalo od Prešovského samosprávneho kraja, Odboru SO pre IROP pozitívnu hodnotiacu 
správu. 

Sociálnu službu podľa § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje Mesto Levoča v 
Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Ul. Jána Francisciho 8, Levoča. Objekt 
zariadenia je situovaný na sídlisku Západ, kde býva okolo 50% obyvateľov mesta. Nachádza sa 
v samostatnom pavilóne elokovaného pracoviska materskej školy, v blízkosti základnej školy. V danej 
lokalite bývajú väčšinou mladé rodiny s deťmi, ktoré pociťujú potrebu tejto sociálnej služby. V tomto 
čase má túto sociálnu službu zaregistrovanú v registri poskytovateľov PSK s kapacitou 15 detí. 

Kapacita pokrýva záujem o túto službu, avšak v prípade zatraktívnenia priestorov,  ktorej sa poskytuje 
služba, predpokladá sa vyšší záujem. Realizácia projektu modernizácie zariadenia, teda vytvorenie 
fyzického priestoru/prostredia v súlade vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 o 
podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež zo 16. augusta 2007 umožní mestu 
Levoča zvýšiť kapacitu poskytovanej služby na 20 detí. 

V súčasnosti Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Levoča ponúkajú rodičom 
celodennú odbornú starostlivosť o ich ratolesti z mesta Levoča a okolia. V jasliach je možné umiestniť 
deti od 6 mesiacov do 3 rokov. Zariadenie poskytujme celodennú, v prípade potreby, aj krátkodobú 
starostlivosť. O deti sa starajú detské zdravotné sestry s dlhoročnými skúsenosťami a potrebnou 
praxou spĺňajúce všetky požiadavky v zmysle zákona. 

Existujúce priestory v súčasnosti slúžia ako detské jasle. Ich morálne a technické opotrebovanie, ako 
aj materiálové a dispozičné riešenie však nevyhovuje zvyšujúcim sa súčasným požiadavkám na 
zariadenia takéhoto typu. 

 Predmetom  projektu komplexná obnova sociálnych zariadení, výmena nášľapných vrstiev 
podláh, výmena koncových prvkov elektro, demontáž existujúcich dverí. Taktiež sa ráta s úpravou 
vonkajších priestorov na hranie, ako aj povrchov pred hlavným vstupom do objektu. V rámci 
stavebného riešenia bolo navrhnuté aj bezbariérové prepojenie vonkajšej spevnenej plochy 
s vnútorným priestorom, čím sa rozšíri priestor na hranie a trávenie času detí. Vo vnútorných 
priestoroch bolo navrhnuté nové WC pre imobilné osoby. V časti výdajne stravy bola navrhnutá 
komplexná obnova vnútorných priestorov. Doplnenie oplotenia vonkajšej tartanovej hracej plochy 
bolo navrhnuté z plotových dielcov, ukotvených na oceľové stĺpiky. Súčasťou doplnenia oplotenia 
bude aj doplnenie vstupných bránok pre peších. 

  Termín predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je určený na 07.03.2019.  
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt  „Modernizácia 

zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v meste Levoča“. 



 
Štruktúra financovania projektu: 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 99818,00 EUR 
Zahŕňajú náklady na:  

1. Stavebné práce: 96330,00 EUR 
Výdavok na základe rozpočtu vypracovaného autorizovanými projektantmi. Ide o náklady na: 
zemné práce, základy, zvislé konštrukcie, povrchové úpravy, ostatné práce, presuny hmôt, ZTI 
- Vnútorná kanalizácia, ZTI- vnútorný vodovod, ZTI - zariaďovacie predmety, drevostavby, 
konštrukcie stolárske, kovové doplnkové konštrukcie, podlahy a obklady keramické - dlažby, 
podlahy povlakové, podlahy syntetické, podlahy a obklady keramické - obklady, nátery, 
maľby, elektromontáže. 

2. Projektová dokumentácia: 2400,00 EUR 
3. Projektový manažér: 1088,00 EUR 

 
Príspevok zo zdrojov IROP  

- zdroje EÚ (EFRR) (85 % z COV): 84845,30 EUR 
- Štátny rozpočet  (10 % z COV): 9981,80 EUR 

Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa  - mesta Levoča (5 % z COV): 4990,90 EUR 
 
 
V Levoči, dňa  07.02.2019 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 
 


