
PROJEKT Príloha č.1

*Zariadenie pre seniorov Sereď ( Domov dôchodcov SENIOR, Sereď )

Operačný program: Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP“) Hodnota Hodnota

Prioritná os (číslo a názov): 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

Opatrenie (číslo a názov): 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Oblasť podpory (názov):

2.1c – budovanie nových zariadení sociálnych služieb ( podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní - živnostenský 

zákon - v znení neskorších predpisov

Kód výzvy: ROP-2.1c-2010/02

Termín: 7.1.2010 - 30.4.2010

Termín rezervácie podania projektu: 14.5.2010, 8:00 hod.

Termín prípravy projektu pre mesto:

 - PD pre územné konanie 01/2006

 - PD pre stavebné povolenie 03/2006

 - PD pre realizáciu 01/2009

Financovanie projektu v %: z toho maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85 %

z toho maximálny príspevok štátneho rozpočtu SR 10 %

z toho minimálny príspevok prijímateľa ( MESTO SEREĎ ) 5 %

Mesto SEREĎ - vypracovaný projekt
Rozpočet priprav. projektu mestom Sereď: Suma s DPH v SKK: Suma s DPH v €:

Položka konštrukcie a práce 63 158 284,70 2 096 470,98

Položka interiér 5 513 096,18 183 001,27

SPOLU 68 671 380,88 2 279 472,25

Počet užívateľov projektu: 56 56

BENCHMARKS/užívateľ: rozpočet na 1 užívateľa ( klienta ) 1 226 274,66 40 704,86

Výzva ROP - podmienky   

Rozpočet podľa vyhlásenej výzvy ROP Suma s DPH v SKK: Suma s DPH v €:

BENCHMARKS/užívateľ: zariadenie sociálnych služieb 12 600-27 000 EUR ( 379 587,60-813 402 SKK/klient ) 813 402,00 27 000,00

Počet užívateľov projektu: 56 56

Prepočet celk.opráv.nákladov na projekt: 45 550 512,00 1 512 000,00

Porovnanie - projekt vs. podmienky Suma s DPH v SKK: Suma s DPH v €:

Konštrukcie a práce + interiér - mesto Projekt - mesto ( celkové náklady/ na 56 klientov ) 68 671 380,88 2 279 472,25

Konštrukcie a práce + interiér - výzva Výzva - ROP ( celkové náklady/ na 56 klientov ) 45 550 512,00 1 512 000,00

ROZDIEL: Dofinancovnie nákladov na projekt Mestom Sereď 23 120 868,88 767 472,25

BENCHMARKS - mesto Projekt - mesto ( celkové náklady/klient ) 1 226 274,66 40 704,86

BENCHMARKS - výzva Výzva - ROP ( celkové náklady/klient ) 813 402,00 27 000,00

ROZDIEL: Dofinancovnie nákladov na 1 klienta 412 872,66 13 704,86

Spolufinancovanie projektu mestom Sereď - celkom
Podmienky výzvy Dofinancovnie nákladov na projekt Mestom Sereď 23 120 868,88 767 472,25

Podmienky výzvy 5%-ná finan. spoluúčasť mesta Sereď na projekte zo schváleného príspevku (NFP) 2 277 525,60 75 600,00

SPOLU Celkové spolufinancovanie projektu mestom Sereď 25 398 394,48 843 072,25

*Nový názov zariadenia podľa zákona č.448/2008

*Poznámka: záväzne rozhodnúť o účasti mesta Sereď na uvedenom projekte ohľadom spolufinancovania a budúceho prevádzkovania zrekonštruovaného objektu

Vypracoval: Ing.Branislav Bíro, projektový manažér, 15.3.2010



Možnosti prevádzkovania a financovania nového zariadenia pre seniorov

Formy prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb ( poradie foriem je aj najvhodnejšia forma pre mesto Sereď) :

1) Rozpočtová organizácia – právnická osoba mesta, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta, hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu 
s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu,

2) Nezisková organizácia – právnická osoba založená podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov, ktorá poskytuje všeobecne prospešné 
služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí 
použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb,

3) Príspevková organizácia – právnická osoba mesta, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom. Platia pre ňu 
finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

Financovanie sociálnych služieb v zmysle § 71 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

-          z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby
      (verejný poskytovateľ je mesto, právnická osoba zriadená alebo založená mestom)
-          z úhrade za sociálne služby od prijímateľov sociálnej služby (klientov zariadenia)
-          z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
-          z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,
-          z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti,
-          z príjmu zo sociálneho podniku,
-          z iných zdrojov.

Príspevok z VÚC Trnava by bol možný iba v prípade, že by zariadenia sociálnych služieb bolo domovom sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách), kde sa poskytujú 
služby klientom, ktorých stupeň odkázanosti je najmenej V. (maximum je VI.stupeň). Posudzovanie odkázanosti klientov na poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych 
služieb potom realizuje VUC Trnava a aj poskytuje príspevok na financovanie.
V prípade, že by zariadenia sociálnych služieb bolo zariadením pre seniorov (§ 35 zákona o sociálnych službách) sociálne služby sa poskytujú klientom, ktorí dovŕšia dôchodkový vek 
a sú odkázaní na pomoc inej osoby (stupeň II. až VI.). Posudzovanie odkázanosti klientov na poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov potom realizuje mesto, v ktorom 
má záujemca o poskytovanie sociálnej služby trvalý pobyt a aj prispieva na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov.

Ekonomicky oprávnené náklady – zariadenie pre seniorov:

- náklady na 1 klienta sú cca 600 €/mesiac, maximálny počet 56 klientov = 33 600 €/mesiac,
  403 200 €/ročné náklady na prevádzku zariadenia ( 12 146 803,- SKK )
- úhrada od prijímateľa sociálnej služby tvorí cca 50% nákladov – 300 €/mesiac
- úhrada od obce, z ktorej klient pochádza – 300 €/mesiac
 - v prípade klienta v stupni odkázanosti V.-VI. náklady môžu vzrásť o 10 až 15 %

Zákon o sociálnych službách určuje, že na 1 zamestnanca zariadenia pre seniorov pripadá 2,3 klienta zariadenia, t.j. pri kapacite 56 klientov by zariadenie muselo zamestnávať 25 
zamestnancov.

POZNÁMKA: Uvedené poznatky o fungovaní DD a DSS boli získané osobnou návštevou a konzultáciou v zariadení: Domov sociálnych služieb Nezábudka Pata, Zariadenie 
opatrovateľskej služby Šintava, Zariadenie pre seniorov Patria Galanta.


