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Názov projektu: Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza 
Operačný program: IROP 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 
Prioritná os:2-Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Celkové výdavky projektu: 573 511,74 € 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 494 609,92 € 
Požadovaná výška NFP: 469 879,43 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5% € - 24 730,49 € 
Neoprávnené výdavky: 78 901,82 € z toho: 
Sauna: 40 544,87 € 
Jasle:38 356,95 € 
 
Zvýšenie nákladov oproti odhadovanému nákladu v projektovom zámere vyplýva z návrhu 

rekuperácie (vzduchotechniky), ktorú bolo potrebné doplniť vzhľadom na zatriedenie stavby 

do požadovanej energetickej triedy (A1) a z celkovej rekonštrukcie saunovej časti. 

V projektovom zámere sa uvažovalo s rekonštrukciou WC, sprchových boxov a príslušenstva. 

V projekte ŽoNFP  + výmena obkladu a dlažby bazéna, výmena podlahy v saune a nové 

rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie.  

 
 
      Predmetom projektu je rekonštrukcia pavilónu Materskej školy, Ulica A. Mišúta 731/2, 
Prievidza na zariadenie detských jaslí  a zavedenie sociálnej služby podľa §32 b zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
 
     Hlavný cieľ projektu: rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste 
Prievidza. Pomocou hlavného cieľa sa podarí vybudovať zariadenie, ktoré zlepší kvalitu života 
obyvateľov mesta Prievidza so súčasným zabezpečením trvalo udržateľného poskytovania 
služieb v oblasti starostlivosti o deti vo veku troch rokov a zosúladenie rodinného 
a pracovného života. 
 
Cieľ projektu bude dosiahnutý pomocou špecifických cieľov: 

• Rekonštrukcia a vybavenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

• Zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb starostlivosti o deti do troch rokov 
veku na komunitnej báze 

• Zvýšenie rozsahu a kapacity poskytovaných služieb starostlivosti o deti 
predškolského veku obyvateľom mesta 

V projekte sa realizujú dve aktivity: 

• Rekonštrukcia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku 

• Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 
Aktivity projektu budú na seba logicky nadväzovať v nasledovnom poradí: 



• Stavebno technické úpravy existujúceho objektu – rekonštrukcia budovy bývalej 
materskej školy a prestavba na jasle 

• Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy jaslí – aktivita bude prebiehať súčasne 
s prvou aktivitou 

• Stavebno – technické úpravy areálu detských jaslí 

• Obstarania materiálno – technického vybavenia detských jaslí  
 
     Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie situácie v zosúlaďovaní rodinného 
a pracovného života rodín v meste Prievidza a zároveň sa vybuduje zariadenie poskytujúce 
služby pre deti do troch rokov veku. 
 
 

 
Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v 
meste Prievidza  “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    
            
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie  ŽoNFP za účelom realizáciu projektu: „Vybudovanie detských jaslí v 
meste Prievidza “ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 24 730, 49  EUR, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje - neschvaľuje 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v 

meste Prievidza  “  a možnosti čerpania finančných prostriedkov,           

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu: „Vybudovanie detských jaslí v 
meste Prievidza “ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 24 730, 49  EUR, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
  

 

  

 



 
 
 


