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Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
V prípade úspechu 5% spolufinancovanie 
projektu 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 



 

 

 

Dôvodová správa 

Zámer zapojenia sa do výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou 
MRK 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného 
programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s 
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s 
kódom: OPLZ-PO6-SC611-2018-2. 

Vyhlásená - 19. novembra 2018 
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 18. marca 2019 
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 1. júla 2019 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“) 
vyčlenených na výzvu je 45 000 000 EUR. 
Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa. 
Maximálna výška príspevku: 2 375 000,00 EUR 
Celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť sumu 2 500 000,00 EUR 
 
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované 
v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:  
 
Žiadateľ Zdroj financovania 

NFP 
Výška NFP  
(%) 

 

Výška NFP (EUR) Výška  
spolufinancovania zo  
zdrojov žiadateľa 
(%) 

 
verejný  
sektor/ 
neziskový  
sektor 

 

Európsky fond 
regionálneho  
rozvoja 

 

85 45 000 000,00 

 

5 

Štátny rozpočet 10 5 294 117,65 

 
 
Podmienky poskytnutia príspevku a oprávnenosť žiadateľa sú zverejnené vo Výzve na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP): 
https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_byvanie_2018/Vyzva%20by
vanie.pdf 
Hlavná aktivita: Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami 
prestupného bývania 
Podpora bude zameraná na: 
- výstavbu nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete; 



 

 

- prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy a rekonštrukciu budov, vrátane napojenia objektov na 
inžinierske siete; 
- bezbariérové úpravy budov; 
- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov; 
- realizáciu opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií napr. obnova 
obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých 
striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického 
alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena 
kotlov a vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, 
inštalovanie solárnych panelov a pod.); 
- vybavenie, vrátane telekomunikačnej techniky v zmysle prílohy č. 6 výzvy „Zoznam skupín 
oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity“; 
- výkon činnosti asistenta bývania 
- vypracovanie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania“ 
- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie; 
- výkon stavebného dozoru. 
 
Základné požiadavky pre bytové budovy: 
- maximálny počet podporených bytových jednotiek v bytovej budove je 18; 
- minimálny počet bytových jednotiek v bytovej budove je 2. 
 
Podporené budú projekty bytových budov za účelom rekonštrukcie a/alebo  
zriadenia bytových jednotiek nižšieho štandardu, ktoré predstavujú vertikálnu viacstupňovú 
sústavu sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania, pričom jednotlivé stupne tohto 
systému musia byť sprevádzané sociálnou prácou asistenta bývania. 
 
Upozornenie: 
Žiadateľ musí stavebne realizovať minimálne jeden stupeň bývania a súčasne zachovať 
prestupnosť medzi jednotlivými stupňami bývania.  
Výstupom projektu musí byť minimálne dvojstupňový systém sociálneho bývania s prvkami 
prestupného bývania. 
Minimálne 30 % podporených bytových jednotiek z NFP za každý stupeň bývania  
musí byť určených pre obyvateľov MRK. 
 
Systém bývania musí obsahovať prvky prestupného bývania založené na princípe individuálneho 
prestupu domácností medzi jednotlivými stupňami bývania, ktoré sú sprevádzané sociálnou 
prácou.  
Systém bývania musí byť obojsmerný a minimálne dvojstupňový. 
 
Systém bývania musí byť funkčný minimálne počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. do 
31.12.2028. 
 
Žiadateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie sprievodnej sociálnej služby na každom stupni 
bývania prostredníctvom asistenta bývania do konca realizácie aktivít projektu, t. j. do 31.12.2023. 
 
 
 
 
 



 

 

ZÁMER MESTA MOLDAVA NAD BODVOU 
 
Výstupom projektu musí byť minimálne dvojstupňový systém sociálneho bývania s prvkami 
prestupného bývania: 
 
1. stupeň pre najviac sociálne vylúčené osoby 
- navrhuje sa výstavba bytového domu s bytovými jednotkami v kategórii nízky štandard, 10 
bytových jednotiek. 
 
2. stupeň , ktorý predstavuje prechod z 1. stupňa  
- navrhuje sa rekonštrukcia BD na ul. ČSA 5-7 a ČSA 9-11 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa ................... Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje 

zámer zapojenia sa do výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK 

 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 


