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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie
projektu „Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej
úrovni v MČ Bratislava-Rača“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 8.088,86 EUR (slovom: osemtisícosemdesiatosem eur a osemdesiatšesť centov),
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti.
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2. Dôvodová správa
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program vyhlásilo dňa 10.07.2018 výzvu na predkladanie projektových
zámerov a dňa 07.11.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:
2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám
Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú
nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne
začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym
a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na
komunitné
Špecifický cieľ:
2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia
výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
Fond:
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Riadiaci orgán v prípade tohto špecifického cieľa uplatňuje dvojkolový proces výberu
projektov. Prvé kolo je predloženie projektových zámerov, ktoré bolo uzavreté dňa 10.09.2018
a druhé kolo je výzva na predkladanie žiadostí. Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom
hodnotiacich kôl. Možnosť priebežného predkladania ŽoNFP nie je obmedzená stanovenými
konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre
túto výzvu sú stanovené v intervale spravidla 3 mesiacov, pričom tento interval zohľadňuje
počet prijatých ŽoNFP a primeraný časový limit na ich schvaľovanie. Hodnotiace kolá sú podľa
výzvy z 07.11.2018 stanovené na 07.03.2019 a na 07.06.2019.
Mestská časť Bratislava-Rača spĺňa podmienky výzvy uvedené v kapitole 2. v súvislosti
s oprávnenosťou žiadať o NFP.
Stručný popis projektu:
V mestskej časti Bratislava-Rača možno už dlhoročne sledovať nedostatok kapacít zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov. Dôvodom je okrem zvýšenej pôrodnosti aj veľký záujem
o bývanie v obci žiadateľa (výstavba, prisťahovanie). MČ Bratislava-Rača prevádzkuje jediné
obecné zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s terajšou kapacitou 20 detí.
Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách však od 01.01.2020 znižuje existujúcu
kapacitu na 12 miest, maximálne na 15 miest v prípade, ak v dennej miestnosti sa neposkytuje
starostlivosť o dieťa mladšiemu ako 1 rok. Pre zlepšenie podmienok v existujúcej časti
zariadenia (najmä na zníženie chorobnosti) sa MČ Bratislava-Rača rozhodla v súlade
s citovanou novelou znížiť počet umiestnených detí na 11 miest. Aby sa však zachovala súčasná
kapacita zariadenia, MČ ako poskytovateľ sociálnych služieb a zriaďovateľ tohto zariadenia
pripravil investičný zámer na zmenu účelu využitia priľahlého nevyužívaného 3-izbového
služobného bytu na rozšírenie zariadenia starostlivosti o deti. Keďže ide o pomerne vysokú
investíciu, predložila MČ tento projektový zámer Podpora zariadenia starostlivosti pre deti do
troch rokov na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača. Jeho cieľom je podpora dostupnosti
sociálnych služieb pre rodičov s malými deťmi prostredníctvom rozšírenia kapacity
existujúceho zariadenia starostlivosti o deti na Tbiliskej ul. 2 o 9 miest. Kapacita zariadenia
tak bude celkovo 20 miest. Hlavné aktivity na zrealizovanie tohto cieľa sú stavebné úpravy a
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vybavenie interiéru. Realizáciou projektu sa naplnia merateľné ukazovatele projektu
nasledovne: Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 9 miest,
Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 1 ks, Podlahová plocha renovovaných
verejných budov – 95,74 m2, Počet renovovaných verejných budov – 1 ks, Postavené alebo
zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach – 95,74 m2.
Lehota na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky je zatiaľ plánovaná na marec
2019 a jún 2019. Súčasťou tejto žiadosti bude aj veľké množstvo príloh, z ktorých jedna je
súhlas miestneho zastupiteľstva s predložením žiadosti o NFP a so spolufinancovaním
projektu z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu predkladáme návrh uznesenia, ktorý spĺňa tieto
požiadavky definované v Príručke pri prijímateľa IROP 2014 - 2020.
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