
TERRA BONA občianske združenie, Brezová 12, Zlaté Moravce 

Vec 

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov. 

Mestský úrad Zlaté Moravce 
ul. 1.mája 2 

V Zlatých Moravciach, 21.1.2013 

Žiadame Vás o prenájom nebytových priestorov na základe VZN mesta Moravce č. 6/2011- nebytové 

priestory v budove SOV, na prízemí, Duklianska ul. č. 2/ A Zlaté Moravce -184,4 m2. 

Občianske združenie TERRA BONA vzniklo z iniciatívy sociálnych pracovníkov, ktorí chcú vykonávať 

sociálnu prácu v meste Zlaté Moravce. V uvedených priestoroch plánujeme zriadiť Domov sociálnych 

služieb ambulantnou formou, chránenú dielňu, poradenskú službu pre rizikové sociálne skupiny 

mesta Zlatých Moraviec - napr. dlhodobo nezamestnaní, zdravotne znevýhodnené skupiny 

obyvateľstva, matky s deťmi, deti a mládež s delikventným správaním a iní. 

Domov sociálnych služieb - bude poskytovať svoje služby ambulantne a je určený pre osoby so 

zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí nemajú možnosť sa iným 

spôsobom integrovať do spoločnosti. Táto služba v Zlatých Moravciach chýba a aktuálne ju nikto 

neposkytuje. Plánujeme spolupracovať s ostatnými organizáciami v meste, aby sme zvýšili sociálnu 

integráciu znevýhodnených skupín obyvateľov mesta. Plánujeme vytvoriť moderný denný stacionár 

podľa zákona 448/2008 Zb.z. o sociálnych službách. Klienti zariadenia budú vedení k maximálnej 

možnej miere samostatnosti, kde budú vytvorené kvalitné záujmové aktivity s prvkami arteterapie, 

ergoterapie, selfregulácie a iné. Financovanie sociálnej služby denného stacionára bude 

zabezpečované Nitrianskym samosprávnym krajom, z darov, grantov, od donorov a klientov. 

Chránená dielňa - zamestnanosť v Zlatých Moravciach je aktuálne 12,60%. Občania so zdravotným 

postihnutím majú len veľmi malé šance zamestnať sa v tomto regióne. Plánujeme poskytnúť prácu 10 

osobám so zdravotným postihnutím, s možnosťou zvýšenia tohto počtu zamestnancov. Budú to 

robotnícke profesie zamerané na ručné spracovanie komponentov. Na podporu zamestnania osôb so 

zdravotným postihnutím budú uplatňované aj príspevky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 

na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni podľa zákona č. 5/2004 Zb.z. o službách 

zamestnanosti. 

Poradenská služba - plánujeme vytvárať rôzne programy pre rizikové sociálne skupiny mesta Zlatých 

Moraviec, poskytovať skupinovú a individuálnu starostlivosť v zmysle zvyšovania úrovne vzdelania, 

výchovy, spoločenského uplatnenia a zmysluplného trávenia voľného času. Plánujeme spolupracovať 

so všetkými organizáciami pôsobiacimi v meste a rozšíriť služby pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce 

tak, aby sme prispeli k eliminácii delikventného správania, chudoby a negramotnosti. Všetky uvedené 



aktivity budeme realizovať v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele, 

budeme zabezpečovať sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo. 

Plánujeme podporovať činnosť Terénnej sociálnej práce mesta Zlaté Moravce na Slnečnej ul. 

Zároveň prehlasujeme, že plánujeme zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a účelne hospodáriť 

s majetkom mesta Zlaté Moravce podľa VZN č. 6/2011, čl.3. 

Na tieto účely Vás žiadame o prenájom uvedených priestorov podľa VZN č. 6/2011 a Dodatku č. 1, 

čl.1 za 1,00 € na rok, nakoľko budeme vykonávať činnosť, ktorá má mimoriadny význam pre rozvoj 

mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov . 

S pozdravom 

Mgr. Gabriela Rakovská 
štatutárna zástupkyňa o.z. TERRA BONA 






