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Návrh  
 
na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: Komunitná sociálna práca 
v Zlatých Moravciach“, v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na Fond sociálneho 
rozvoja v Bratislave predložená dňa 14.5.2013____________________________________ 
 
 
 
Predkladá: 
Meno   :        Ing. Peter Lednár, CSc. 
Funkcia :        primátor Mesta Zlaté Moravce 
 
 
 
Spracoval: 
Meno   :         Ing. Daniela Šutková 
Funkcia:        referentka projektov a AČ 
 
 
 
 
Prerokované: 
 
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí 
dňa 14.10.2013 prerokovala zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: Komunitná 
sociálna práca v Zlatých Moravciach“, v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – 
Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti, s osobitným zreteľom na MRK. 
 
Názov komisie:   Finančná komisia 
dňa 14.10.2013 – odporučené / neodporučené 
MsR dňa 29.10.2013 – neprerokované  
 
 
 
 



Dôvodová sprava 
 

Projekt komunitnej sociálnej práce sa v meste realizuje už viac rokov. Úspešne bol ukončený  
za obdobie 2008 – 2010. Na aktivity tohto projektu sme nadviazali projektom, ktorý 
v súčasnosti realizujeme a končí sa v termíne 02/2014. Z dôvodu nutnosti zabezpečenia 
starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, s osobitným zreteľom na 
marginalizovanú rómsku komunitu aj v ďalšom období, reagovali sme na výzvu Fondu 
sociálneho rozvoja, kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01. 
Projektom komunitnej sociálnej práce sa vytvorí pracovné miesto terénnej sociálnej 
pracovníčky a asistentky terénnej sociálnej pracovníčky, ktoré za obdobie 21 mesiacov, t.j. od 
03/2014 – 11/2015 budú pokračovať v poskytovaní sociálneho poradenstva pre sociálne 
odkázaných obyvateľov mesta a budú im pomáhať riešiť závažné životné problémy, ako je 
strata bývania, dlhodobá nezamestnanosť a chudoba, záškoláctvo školopovinných detí, atď. 
Z dôvodu dlhodobosti pretrvávania týchto problémov, so snahou o ich komplexné riešenie, 
TSP a ATSP posilňujú aj spoluprácu so sociálnou kuratelou s neziskovými organizáciami 
mesta, ako aj inými inštitúciami, ktoré majú v kompetencii riešiť problémy sociálne 
odkázaných obyvateľov mesta. Cieľovou skupinou sú: 
 

 marginalizované komunity (najmä obyvatelia separovanej rómskej komunity), 

 občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity 
ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené, alebo marginalizované, 

 dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, 

 nezamestnaní a ohrození nezamestnanosťou, 

 obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, 

 nízkopríjmové skupiny nezamestnaných, 

 nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania 
a písania, 

 deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi 
a poskytované služby podľa osobitných zákonov, 

 občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným 
stavom, seniori, 

 rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej 
dochádzky, 

 bezdomovci, 

 ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva. 

 

 



 Projekt komunitnej sociálnej práce je plánovaný na obdobie 21 mesiacov, t.j. 03/2014 
– 11/2015. 

 Oprávnené výdavky projektu sú rozpočtované na celú dobu trvania projektu na   

39 080,20 EUR. 

 Požadovaná výška pomoci 95% nenávratného finančného príspevku predstavuje 
37 126,19 EUR (financovanie zo ŠR a ESF). 

 Kofinancovanie mesta vo výške 5 % oprávnených výdavkov predstavuje 1 954,01 
EUR 

 Neoprávneným výdavkami v rámci predmetného projektu sú náklady na stravné lístky 
terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka, náklady 
na telefón a internet, za obdobie trvania projektu v odhadovanej výške cca 1 700,00 
EUR. 

 Finančné prostriedky predstavujúce spolufinancovanie projektu, vrátane nákladov na 
stravné lístky TSP, ATSP a nákladov na telefón a internet, celkom vo výške 3 654,01 
EUR, sú uvedené v rozpočte mesta pre rok 2014 s výhľadom na rok 2015. 

 Projektom sa vytvorí pracovné miesto pre terénneho sociálneho pracovníka a pre 
asistenta terénneho sociálneho pracovníka, ktorí budú zamestnancami mesta na 
obdobie 21 mesiacov, na plný pracovný úväzok. Za riadenie projektu bude 
zodpovedný projektový manažér, ktorý v rámci projektu odpracuje 474,5 hodín. 
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Položkovitý rozpis rozpočtu projektu 
Por.
číslo

 
Názov položky 

Merná 
jednotka 

Jednotková
cena 

Počet 
jednotiek 

 
Celkom 

 
Komentár ku položke 

1. Osobné náklady, celková cena 
práce, terénny sociálny 
pracovník. 

mesiac 894,71 21 18 788,90 Mesačná HM:    663,00 EUR 
Mesačné odvody za zamestnávateľa:  
231,71 EUR 

2. Osobné náklady, celková cena 
práce, asistent terénneho 
sociálneho pracovníka 

mesiac 655,84 21 13 772,60 Mesačná HM:    486,00 EUR 
Mesačné odvody za zamestnávateľa:  
169,84 EUR 

3. Náklady na školenie TSP a ATSP hodina 5,00 80 400,00 Školenie TSP a ATSP počas aktivít 
projektu, v rozsahu 40 hod./osoba. 

4. Tuzemské cestovné náhrady projekt 511,40 2,00 1 022,80 Cestovné je rozpočtované vo vzťahu 
k vycestovaniu ohľadom školenia TSP, 
ATSP. V sume sú zahrnuté náklady na 
dopravu, stravné, ubytovanie počas 
trvania školenia. 

 Celkom priame oprávnené 
výdavky 

 33 984,30  

5. Informovanosť a publicita projekt 61,50 1 61,50 Reklamné tabule. 
6. Osobné náklady, projektový 

manažér 
hodina 10,61 474,50 5 034,40 HM/1hod.: 7,89 EUR 

Odvody zamestnávateľa/1hod.: 2,72 
 Celkom nepriame oprávnené 

výdavky 
   5 095,90  

 Celkové oprávnené výdavky 
projektu 

   39 080,20  

 
 
 



 
 
 

Uznesenie č. /2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: Komunitná sociálna 
práca v Zlatých Moravciach“, v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na Fond 
sociálneho rozvoja v Bratislave predložená dňa 14.5.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
 
zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: „Komunitná sociálna práca v Zlatých 
Moravciach“, v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – Podpora sociálnej 
inklúzie, Opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, 
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným 
zreteľom na MRK  
 
s ch v a l u j e  
 
V prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, predloženej na Fond 
sociálneho rozvoja dňa 14.5.2013, ktorou mesto reagovalo na výzvu: OP ZaSI – FSR – 
2013/2.1/01. V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 
– Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti, s osobitným zreteľom na MRK: 
a)   zabezpečenie realizácie projektu, 
b) financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5%, t.j. 1 954,01 EUR 
z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 39 080,20 EUR. Požadovaná výška 
NFP je 37 126,19 EUR. Tiež financovanie nákladov na stravné lístky pre terénneho 
sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka, tiež telefonické výdavky 
a výdavky na internet, ktoré nie sú oprávneným výdavkom, celkovom v objeme cca  1 700,00 
EUR. Dĺžka realizácie projektu je 21 mesiacov (od 03/2014 – 11/2015).  
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 07.11.2013 
 
 
                                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                primátor mesta 
 
 
 
 
 

 


