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Informácia o podaných žiadostiach o dotácie
zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ

Schválené projekty
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Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Jelšava
Prvým podporeným projektom, ktorý mesto Jelšava začalo realizovať odovzdaním
staveniska dňa 26. februára 2010 je rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou
Jelšava. Primátor mesta MVDr. Milan Kolesár podpísal 23. februára 2010 zmluvu o dielo
s víťazom verejného obstarávania firmou Chemkostav, a. s. Michalovce. Ukončenie prác je
do 9 mesiacov od podpisu zmluvy. Realizácia projektu prinesie v prvom rade zníženie
energetickej náročnosti a zvýšenie ekonomickej efektívnosti ZŠsMŠ Jelšava, a to v dôsledku
zateplenia obvodového plášťa budovy, výmeny starých drevených okien za nové s lepšími
tepelnoizolačnými vlastnosťami. Ďalším špecifickým cieľom je úplné odstránenie bariér pre
zdravotne handicapovaných imobilných žiakov, čo umožní ich bezproblémový pohyb po
školskom zariadení. Na streche telocvične je naplánovaná inštalácia slnečných kolektorov,
z ktorých získaná energia bude využívaná na ohrev TÚV, ktorá bude využívaná na hygienické
potreby žiakov a návštevníkov telocvične. Aktivitami projektu ako aj následnými investíciami
zo strany školy sa vytvorí kvalitné a príťažlivé vzdelávacie zariadenie, ktoré je pre svoju
rozsiahlu spádovú oblasť a populačné obsadenie aj v súčasnosti veľmi potrebné.
Podrobnejšie informácie:
Názov Projektu

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jelšava

Kód ITMS

22110121294

Operačný program

Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Prioritná os

1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie

1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové oprávnené výdavky

1 276 182,46 €

Výška NFP

1 212 373,34 €

Spolufinancovanie

63 809,12 €

Miesto realizácie Projektu
NUTS II

Stredné Slovensko

NUTS III

Banskobystrický kraj

Okres

Revúca

Obec

Jelšava

Ulica

Jesenského, Železničná

Číslo

341, 245

Ciele Projektu
Cieľ projektu

Špecifický cieľ projektu 1

Špecifický cieľ projektu 2

Vytvoriť kvalitnú vzdelávaciu, vychovávajúcu a v neposladenom rade
integračnú inštitúciu v regióne s vysokým počtom MRK a vysokou
nezamestnanosťou
Zabezpečiť kvalitné vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok ako aj plynulú implementáciu v prípade schválenia tejto
žiadosti
Zateplením, debarierizovaním, obnovou interiérových priestorov a novým
vnútorným a IKT vybavením dosiahnuť zlepšenie podmienok pre žiakov
a zamestnancov školy
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Merateľné ukazovatele Projektu

dopad

výsledok

Typ

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

celková plocha technicky zhodnotených
objektov

m2

0.00

2010

6 278.00

2010

počet technicky zhodnotených objektov

počet

0.00

2010

8.00

2010

maximálny počet používateľov (kapacita)

počet
(osôb)

690.00

2010

690.00

2010

počet

0.00

2010

4.00

2015

počet

0.00

2010

650.00

2015

počet

0.00

2010

555.00

2015

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

počet

0.00

2010

1.00

2015

EUR

0.00

2010

1,276,182,460

2015

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

%

0.00

2010

56.100

2010

kWh/m2

0.00

2010

122.800

2010

m2

0.00

2010

7,547.000

2010

zvýšený inštalovaný výkon zariadenia
zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom
energie

MW

0.00

2010

0.015

2010

počet novovytvorených pracovných miest

počet

0.00

2010

1.00

2015

ročné úspory energie realizovaním projektu

GJ/rok

0.00

2010

1,357.300

2015

Plánovaná
hodnota

Rok

Názov indikátora

počet nových služieb a kvalitnejších
(inovovaných) služieb poskytnutých
v podporenom zariadení celkom
počet používateľov nových alebo
inovovaných služieb
počet žiakov
základných
škôl/študentov
stredných
škôl/detí
v predškolských
zariadeniach využívajúcich nové alebo
kvalitnejšie služby

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

dopad

Typ

Typ

Názov indikátora
počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom
realizácie projektu podporený rozvoj
informačnej spoločnosti
hodnota projektu, ktorého výsledky alebo
dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej
spoločnosti
Názov indikátora

zateplená plocha

Názov indikátora

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

počet vytvorených pracovných miest cielene
pre MRK

počet

0.00

2010

0.00

2010

počet

0.00

2010

1.00

2015

EUR

0.00

2010

1,276,182.460

2015

počet

0.00

2010

4.00

2015

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

počet

0.00

2010

dopad

Typ
výsledok

dopad

výsledok

zníženie energetickej náročnosti budov
využívaných podporeným zariadením

výsledo
k

Typ

počet projektov identifikovaných ÚSVRK
ako cielene zameraných na MRK
hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK
ako cielene zameraného na MRK
počet nových a kvalitnejších služieb
poskytovaných príslušníkom MRK
v podporenom zariadení
Názov indikátora
počet projektov, ktorých výsledky alebo
dopady sú cielene zamerané na podporu
rovnosti príležitostí

Plánovaná
hodnota
1.00

Rok
2010

4
hodnota projektu, dotýkajúceho sa
problematiky rovnosti príležitostí

EUR

0.00

2010

1,276,182.460

2010

počet debarierizovaných zariadení

počet

0.00

2010

1.00

2010

EUR

0.00

2010

1,276,182.460

2010

počet

0.00

2010

1.00

2010

počet

0.00

2010

0.00

2010

hodnota projektu zameraného na
debarierizáciu
počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi
počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami
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Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Stavba požiarnej zbrojnice bola daná do užívania v 70-tich rokoch 20. storočia. Od tej
doby nebola v zásade rekonštruovaná.
V súčasnosti sa budova hasičskej zbrojnice využíva iba na účely dobrovoľných hasičov.
Mesto Jelšava za posledné 2 roky podpísalo dohody na úseku ochrany pred požiarmi
s okolitými obcami.
Vzhľadom na zmeny legislatívy v súvislosti s požiadavkami na technické štandardy
požiarnych zbrojníc mesto vypracovalo projektovú dokumentáciu a podalo žiadosť o NFP na
jej rekonštrukciu, ktorá bola schválená.
Všeobecné informácie o Projekte
Názov Projektu
Kód ITMS

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
22140220110

Operačný program

Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Prioritná os

4 Regenerácia sídiel

Opatrenie

4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Celkové oprávnené výdavky

232 172,01 €

Výška NFP

220 563,41 €

Spolufinancovanie mestom

11 608,86 €

Miesto realizácie Projektu1
NUTS II

Stredné Slovensko

NUTS III

Banskobystrický kraj

Okres

Revúca

Obec

Jelšava

Ulica

Tomášikova

Číslo

470

Ciele Projektu
Cieľ projektu

Zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti požiarnej zbrojnice

Špecifický cieľ projektu 1

Prostredníctvom podporných aktivít dosiahnuť hlavný cieľ projektu

Špecifický cieľ projektu 2
Špecifický cieľ projektu 3 *

Zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti požiarnej
prostredníctvom obstarania vnútorného vybavenia hasičskej zbrojnice
Zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti požiarnej zbrojnice
prostredníctvom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice

zbrojnice
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Merateľné ukazovatele Projektu
Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady
sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti

Eur

0.00

2009

232.172,01

2011

Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu

Eur

0.00

2009

0.00

2011

Počet debarierizovaných zariadení

počet

0.00

0.00

2011

Počet technicky zhodnotených zariadení OHZ

počet

1.00

2009
2009

1.00

2011

m2

0.00

2009

666.720

2011

dopad

výsledok

Typ

Názov indikátora

Zateplená plocha
Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom
realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT
vybavením
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia
zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie
Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných)
služieb poskytnutých v podporenom zar. celkom
Priemerné zníženie energetickej náročnosti
technicky zhodnotených objektov
Ročné úspory energie realizovaním projektu
Zníženie
energetickej
náročnosti
budov
využívaných podporeným zariadením

2011

2009

počet

0.00

MW

0.00

počet

0.00

2009

4.00

2016

%

0.00

2009

63,82

2016

GJ/rok

0.00

2009

921,28

2016

kWh/m2

0.00

2009

383,84

2016

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

počet

0.00

2009

1.00

2011

Eur

0.00

2009

232.172,01

2011

m2

0.00

2009

666,720

2011

MW

0.00

2009

0.00

2011

počet
Eur

0.00
0.00

2009
2009

0.00
0.00

2011
2011

%

0.00

2009

63,82

2016

GJ/rok

0.00

2009

921,28

2016

kWh/m2

0.00

2009

381,84

2016

1.00
2009

0.00

2011

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

dopad

výsledok

Typ

Názov indikátora
Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom
realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT
vybavením
Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa
dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti
Zateplená plocha
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia
zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie
Počet debarierizovaných zariadení
Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu
Priemerné zníženie energetickej náročnosti
technicky zhodnotených objektov
Ročné úspory energie realizovaním projektu
Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných
podporeným zariadením

Záväzný časový rámec realizácie Projektu
Názov aktivity2
A Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým
spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia okrem dopravných
prostriedkov a s tým spojené obstaranie vybavenia povodňovej záchrannej
služby zriadenej HaZZ

Začiatok realizácie
aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie
aktivity (MM/RRRR)

04/2010

06/2011
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Podporné aktivity3
B Projektové a inžinierske práce

04/2010

06/2011

C Proces verejného obstarávania

01/2010

03/2010

D Externý manažment projektov

04/2010

09/2011

Ukončenie realizácie aktivít Projektu

09/2011
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Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky č. s. 52
na Osvetové centrum vyšehradskej kultúry
Národná kultúrna pamiatka „Dom meštiansky“ súpisné číslo 52, evidovaná v ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR pod číslo 4142/0 je dvojpodlažný dom z 2. polovice 18.
storočia, klasicisticky upravený po požiari mesta v roku 1829, po roku 1945 upravovaný na II.
podlaží z vnútra pre potreby OÚNZ. Dom je nárožná budova, priečelím situovaná na
námestie. Priečelie tvoria dva bočné rizality, ktoré dopĺňa stredný, málo vystupujúci s bránou.
Táto budova bola v minulosti využívaná ako katolícka škola a neskôr špitál a chudobinec
a bola postavená ako súčasť monumentálneho klasicistického rímsko-katolíckeho kostola s.
petra a sv. Pavla, ktorý bol postavený v roku 1838 podľa projektu Ing. Fridricha Wunscha na
mieste kostola, zničeného rozsiahlym požiarom mesta 26. júla 1829. O udržiavanie
a opravovanie školy sa staralo mesto v zmysle kanonickej visitácie z roku 1814. Katolícka
cirkev sa výrazným spôsobom podieľala na fungovaní tohto zariadenia. Medzi významné
osobnosti pôsobiace v Jelšave v nadväznosti na túto školu boli Jurika Joanes, katolícky farár,
Lovasz Micaiel, Hoffner Ignatius, Werbiar Petrus, Samuel Gál, Ede Laufeurse, Antonius
Schuster, Adabertus Szoltesz, Anton Richter.
Situácia po ukončení projektu
Rekonštrukciou NKP „Meštiansky dom“ na Osvetové centrum vyšehradskej kultúry,
budeme pokračovať v pôvodnej myšlienke pre ktorú bola budova postavená, a to šíriť
vzdelanie a kultúru, odovzdávať historický odkaz ďalším generáciám. V zrekonštruovanej
budove bude umiestnené Mestské múzeum Jelšava a Osvetové centrum Vyšehradskej kultúry
Jelšava, ktoré budú prezentovať komplexnú múzejnú dokumentáciu regiónu, v ktorom budú
pôsobiť. Budú tu realizované vystúpenia umelcov, prezentácia výrobkov remeselnej činnosti,
zriadené stále expozície partnerských miest Jelšavy – Uničova z Českej republiky, Tótkomlós
z Maďarska, Nadlaku z Rumunska a Szczekocin z Poľska. Vhodným spôsobom budú
realizované prezentácie histórie mesta a regiónu pre žiakov materských škôl, základných škôl
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Vhodným spôsobom bude
realizovaná prezentácia kultúry marginalizovanej rómskej komunity s dôrazom na ich
históriu, zvyky a tradície. Zariadenia budú vyvíjať osvetovú činnosť, budú realizované rôzne
prednášky, sprostredkovávať informácie a poznatky z kultúry, prehlbovať vzťah ku kultúrnej
identite národa, národnostných menšín a etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu
najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať
a sprístupňovať hodnoty ľudových tradícií, napomáhať prevencii protispoločenských javov
a drogových činností, umožňovať ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami,
organizovať kultúrno-spoločenské podujatia zabezpečovať knižničnú, kultúrno-informačnú,
vzdelávaciu a výchovnú činnosť,, zabezpečovať výmenu skúseností z kultúrno-osvetovej
práce.
Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Jednou zo základnou myšlienkou Osvetového centra vyšehradskej kultúry je
zabezpečovať knižničnú, kultúrno-informačnú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity. Cieľom je prispievať k napĺňaniu
Strednodobej koncepcie rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republiky –
solidarita – Integrita – Inklúzia 2008 – 2013 v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry
a formovania vlastnej rómskej identity, zvyšovanie citlivosti verejnosti vo vzťahu k Rómom,
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vytvorenie širšieho spoločenského mandátu pre plnenie tejto úlohy prostredníctvom
osvetových a kultúrnych aktivít.
Mesto Jelšava sa nachádza na území existujúcej kultúrno-poznávacej cesty na Slovensku –
Gotická cesta – v ktorej je zahrnuté územie Gemer.
Rudohorie a jeho nerastné bohatstvo bolo určujúcim faktorom pre vznik baníctva,
hospodársky rozvoj v stredoveku výrazne prispel k oživeniu regiónu. vzácnym produktom
tejto doby sú mnohé kultúrne pamiatky, predovšetkým stredoveké kostoly s umelecky
hodnotnou výmaľbou v technike pravej fresky a vzácnym mobiliárom. Na Gemeri sa
vyskytujú početné jaskyne – kvapľové, ľadová a aragonitová. V krásnohorskej jaskyni pri
Rožňave sa nachádza najväčší kvapeľ na svete, ktorý má výšku 32,6 m a je zapísaný
v Guinessovej knihe rekordov.
Podrobnejšie informácie

Kód ITMS

Rekonštrukcia a obnova národnej kultúrnej pamiatky na Osvetové
centrum vyšehradskej kultúry
22130120070

Operačný program

Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Prioritná os

3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Celkové oprávnené výdavky

1 679 958,50 €

Výška NFP

1595 950,58 €

Názov Projektu

84 007,92 €

Spolufinancovanie

Miesto realizácie Projektu
NUTS II

Stredné Slovensko

NUTS III

Banskobystrický kraj

Okres

Revúca

Obec

Jelšava

Ulica

Námestie republiky

Číslo

52

Ciele Projektu
Cieľ projektu
Špecifický cieľ projektu 1

Špecifický cieľ projektu 2

Priniesť osvetu do regiónu rekonštrukciou bývalého meštianskeho domu
v meste Jelšava
Zabezpečiť kvalitné vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok ako aj plynulú implementáciu v prípade schválenia tejto
žiadosti
Zateplením, debarierizovaním, obnovou interiérových priestorov a novým
vnútorným a IKT vybavením dosiahnuť zlepšenie podmienok pre žiakov
a zamestnancov školy

Merateľné ukazovatele Projektu
Typ

Názov indikátora

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

dopad

výsledok
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celková plocha technicky zhodnotených
objektov

m2

0.00

2010

6 278.00

2010

počet technicky zhodnotených objektov

počet

0.00

2010

8.00

2010

maximálny počet používateľov (kapacita)

počet
(osôb)

690.00

2010

690.00

2010

počet

0.00

2010

4.00

2015

počet

0.00

2010

650.00

2015

počet

0.00

2010

555.00

2015

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

počet

0.00

2010

1.00

2015

EUR

0.00

2010

1,276,182,460

2015

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

%

0.00

2010

56.100

2010

kWh/m2

0.00

2010

122.800

2010

m2

0.00

2010

7,547.000

2010

zvýšený inštalovaný výkon zariadenia
zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom
energie

MW

0.00

2010

0.015

2010

počet novovytvorených pracovných miest

počet

0.00

2010

1.00

2015

ročné úspory energie realizovaním projektu

GJ/rok

0.00

2010

1,357.300

2015

Plánovaná
hodnota

Rok

počet nových služieb a kvalitnejších
(inovovaných) služieb poskytnutých
v podporenom zariadení celkom
počet používateľov nových alebo
inovovaných služieb
počet žiakov
základných
škôl/študentov
stredných
škôl/detí
v predškolských
zariadeniach využívajúcich nové alebo
kvalitnejšie služby

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

dopad

Typ

Typ

Názov indikátora
počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom
realizácie projektu podporený rozvoj
informačnej spoločnosti
hodnota projektu, ktorého výsledky alebo
dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej
spoločnosti
Názov indikátora

zateplená plocha

Názov indikátora

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

počet vytvorených pracovných miest cielene
pre MRK

počet

0.00

2010

0.00

2010

počet

0.00

2010

1.00

2015

EUR

0.00

2010

1,276,182.460

2015

počet

0.00

2010

4.00

2015

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

počet

0.00

2010

1.00

2010

EUR

0.00

2010

1,276,182.460

2010

počet

0.00

2010

1.00

2010

dopad

Typ
výsledok

dopad

výsledok

zníženie energetickej náročnosti budov
využívaných podporeným zariadením

výsledok

Typ

počet projektov identifikovaných ÚSVRK
ako cielene zameraných na MRK
hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK
ako cielene zameraného na MRK
počet nových a kvalitnejších služieb
poskytovaných príslušníkom MRK
v podporenom zariadení
Názov indikátora
počet projektov, ktorých výsledky alebo
dopady sú cielene zamerané na podporu
rovnosti príležitostí
hodnota projektu, dotýkajúceho sa
problematiky rovnosti príležitostí
počet debarierizovaných zariadení

Plánovaná
hodnota

Rok

11
hodnota projektu zameraného na
debarierizáciu
počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi
počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami

EUR

0.00

2010

1,276,182.460

2010

počet

0.00

2010

1.00

2010

počet

0.00

2010

0.00

2010
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Doplnenie strešnej krytiny NKP č. 509/1 „Kaštieľ“,
Námestie republiky č. 1, 049 16 Jelšava

MK SR
Popis projektu
Názov projektu: Doplnenie strešnej krytiny NKP č. 509/1 „Kaštieľ“, Námestie republiky č. 1, 049 16
Jelšava
Termín realizácie:
Október – november 2009
Miesto realizácie/lokalita:
Jelšava
Zámery, ciele a výsledky
Zámerom projektu:
je obnova kultúrnej pamiatky - kaštieľa, ktorý sa v súčasnej dobe
projektu
nachádza v havarijnom stave, doplnením chýbajúcej strešnej
(stručná charakteristika,
krytiny hydroizolačným pásom.
časový a vecný
harmonogram, účel, prínos):
Cieľom projektu:
je zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu objektu u ktorého je v
dôsledku chýbajúcej strešnej krytiny a nepriazni poveternostných
vplyvov v súčasnej dobe už narušená aj statika.
Výsledok projektu:
Doplnená strešná krytina v poškodených miestach a obnova
národnej kultúrnej pamiatky a jej zachovanie aj pre ďalšie
generácie
Stručná charakteristika
Kaštieľ Copburgovcov je v historickom Gemeri jedinou stavbou
v slohu francúzskeho klasicizmu. Trojpodlažná stavba z rokov
1796 – 1801 bola pristavená k staršej renesančnej stavbe z druhej
tretiny 16. storočia. Podľa zachovaných historických údajov tu
pôvodne stál kláštor, vybudovaný v druhej polovici 13. storočia
a v 14. storočí bol prestavaný na hrad. V renesančnej časti sa
zachovali tri krídla s nárožnými vežami so štvorcovým
pôdorysom, strieľňami a detailmi renesančných okien.
V súčasnej dobre je potrebné urgentne riešiť doplnenie chýbajúcej
strešnej krytiny, ktorá zabráni znehodnocovaniu objektu a ochráni
ho pred poveternostnými vplyvmi, nakoľko v súčasnej dobre je už
narušená aj statika objektu a hrozí jej úplné znehodnotenie.
Časový a vecný harmonogram
Realizácia obnovy je naplánovaná na obdobie od októbra do
novembra 2009 a pozostáva z doplnenia chýbajúcej strešnej
krytiny hydroizolačným pásom „Mineral Design P Argo P 5“ vo
farbe sivej bez vzoru.

Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná dotácia:

Účel projektu:
Doplnenie strešnej krytiny NKP č. 509/1 „Kaštieľ“, Námestie
republiky č. 1, 049 16 Jelšava
v eurách: 9 143
v eurách: 8 685
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Terénna sociálna práca v meste Jelšava
Názov projektu:

Terénna sociálna práva v meste Jelšava

Žiadateľ:

Mesto Jelšava

Celkové výdavky projektu (EUR):

104 580 €

Požadovaná výška NFP (EUR):
Dĺžka realizácie aktivít projektu (od-do)4:
Ciel projektu

99 351 €
06/2010 – 01/2012

Predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a
sociálneho poradenstva
Špecifické ciele projektu
Integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej
pomoci
Integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti v rámci obce Integrácia cieľovej skupiny
obyvateľstva na trh práce
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine
Zlepšenie sociálnej deprivácie prostredníctvom
permanentnej sociálnej práce v prirodzenom
rodinnom, otvorenom prostredí
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne
vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich
špecifické potreby
Zvýšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a
komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a
na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej
situácie
Po ukončení realizácie projektu sa predpokladá
hlavne zlepšenie životnej situácie a integrácie
sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, najmä
marginalizovanej rómskej komunity, zvýšenie
poctu osôb z cieľových skupín využívajúcich
pomoc terénnych sociálnych pracovníkov a
asistentov, ktorá má pomôcť hlavne v zlepšení
Situácia po ukončení realizácie aktivít
osobnej hygieny a zdravotného stavu detí a
projektu
dospelých, zlepšení školskej dochádzky detí do
škôl, zmysluplnom využívaní voľného času u detí
a mládeže, získaní a využívaní návykov a
zručnosti pri riadnom využívaní obydlí,
nadobudnutí zručnosti potrebných k vedeniu
domácnosti, využívaní dávok a príspevkov na
zákonom stanovený účel. Ďalej sa predpokladá
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Spôsob realizácie projektu

zvýšenie integrácie cieľovej skupiny na trh práce
a to najmä získaním a obnovením pracovných
návykov potrebných pre začlenenie sa do
pracovného procesu, zvyšovaním vzdelanostnej
úrovne
cieľovej
skupiny
a
motiváciou
nezamestnaných k vycestovaniu za prácou.
Ďalším cieľom projektu je integrácia cieľovej
skupiny do majoritnej spoločnosti, neustále
zvyšovanie aktivity a preberanie osobnej
zodpovednosti za riešenie svojej situácie.
Ukončením aktivít projektu t. j. od 01. 04. 2010
mesto vytvorí dve pracovné miesta a obsadí
pozíciu terénneho sociálneho pracovníka a
asistenta, ktoré bude financovať z vlastných
zdrojov. Po schválení finančných prostriedkov na
realizáciu projektu vyhlási Mesto Jelšava na
novobsadzované pozície sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnych pracovníkov výberové
konanie.
Pri výberovom konaní bude dodržiavať stanovený
postup pri jeho realizácii. Po odsúhlasení vybratých uchádzačov o pozície sociálnych pracovníkov a asistentov ich zaškolí, oboznámi s projektom a jeho aktivitami. Zabezpečí vhodné priestory a materiálno-technické vybavenie a nadviaže
aktivitami na predchádzajúci projekt.
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Rekonštrukcia elektrických rozvodov,
strechy a komínov rodinných domov na Kejďáku
Názov projektu

„Rekonštrukcia elektrických rozvodov, strechy
a komínov
rodinných
domov na Kejďáku“

Stručné zdôvodnenie žiadosti

Mesto Jelšava patrí medzi mestá s vysokým
zastúpením marginalizovanej rómskej komunity, ktorá je integrovaná priamo v mes-te
a v lokalite Kejďák. V súčasnosti sa v osade
Kejďák nachádzajú tri rodinné do-my, ktoré
sú rozdelené spolu na 13 by-tových
jednotiek. V roku 2009 prostred-níctvom
finančnej podpory Úradu splno-mocnenca
vlády SR pre rómske komunity mesto začalo
s rekonštrukciou striech tých-to rodinných
domov, ktorých stav je havarijný a je
potrebné ho riešiť a dokončiť rekonštrukciu
strechy na jednom rodinnom dome. Zároveň
je potrebné riešiť rekonšt-rukciu vnútorných
rozvodov. V súčasnej do-be je meranie
spotreby centrálne, doplnené podružným
meraním odberných miest. Vnútorné
rozvody sú značne poškodené a nespĺňajú
podmienky STN pre bezpečnú prevádzku.
Každý dom je pripojený do distribučnej siete
elektrickej energie cez dva elektromery.
Meranie
spotreby
je
zabezpečené
rozúčtovaním
spotreby
na
základe
centrálneho
distribučného
merania,
jestvujúce vnútorné rozvody sú v dezolátnom stave, nezaručujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku pre uvažovaný štandard
bytových jednotiek. Elektrické rozvody sú
vzájomne pospájané, nie sú ohraničené
plochou bytovej jednotky. Pri neodstránení
poruchy hrozí riziko vzniku elektrického
skratu a tým požiaru, ako aj riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia obyvateľov.
Cieľ projektu:
Zabezpečiť lepší štandard obytných
zoskupení pre občanov na nízkom
sociálnokultúrnom stupni, oprava resp.
rekonštrukcia rodinných domov.

Cieľ projektu
(definuje sa hlavný cieľ , alebo čiastkové ciele
projektu, čo sa má projektom dosiahnuť)

Čiastkové ciele projektu:
- rekonštrukciu strechy na rodinnom dome
na Kejďáku,
rekonštrukcia elektrických rozvodov
rodinných domov,
- Napojenie každej bytovej jednotky v osade
Kejďák samostatne do distribučnej sústavy
elektrickej energie,
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- zvýšená bezpečnosť a ochrana zdravia.

Cieľová skupina

Celkové rozpočtové náklady v eurách

Cieľovú skupinu tvorí 65 ľudí, všetko
obyvateľov osady Kejďák. Z toho je 30
dospelých a 33 detí do 18. r. veku. Všetci
obyvatelia osady Kejďák sú príslušníkmi
rómskeho etnika. jedná sa o nízkopríjmové
rodiny s deťmi v hmotnej núdzi, ktoré majú
právo na bývanie zodpovedajúce súčasným
štandardom t. j. hygienicky a zdravotne
nezávadné
a predovšetkým
bezpečné
prostredie.
14 084,545 €

Vlastné zdroje financovania projektu v eurách

1 595,603 €

Iné zdroje financovania projektu v eurách

0€

Výška požadovanej dotácie v eurách ( v členení na
bežné a kapitálové výdavky )

12 488,942 €
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Podané projekty
u ktorých prebieha
schvaľovací proces
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Rekonštrukcia námestia v Jelšave,
spevnených plôch, miestnych komunikácií a chodníkov
Názov projektu
Žiadateľ
Operačný program
Prioritná os
Opatrenie

Rekonštrukcia námestia v Jelšave, spevnených plôch, miestnych
komunikácií a chodníkov
Mesto Jelšava
Regionálny operačný program
4. Regenerácia sídiel
4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované
projekty

Kód výzvy
Celkové výdavky projektu (EUR)
Celkové oprávnené výdavky (EUR)

ROP-4.1a-2010/01
460 152,82
460 152,82

Požadovaná výška
NFP (EUR)

437 145,17

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a
zatraktívnenie mesta Jelšava prostredníctvom revitalizácie
verejných priestranstiev pre obyvateľov a návštevníkov mesta.
Cieľ projektu je v súlade s cieľom opatrenia 4.1 ROP a tým aj s
cieľom prioritnej osi 4 ROP.
Špecifickým cieľom je zlepšenie dostupnosti vybavenosti
občianskou infraštruktúrou pre obyvateľov mesta a zvýšenie
kvality a bezpečnosti centrálnej mestskej zóny. Predmetom
projektu je celková revitalizácia centrálnej zóny mesta Jelšava.
Cieľ bude zabezpečený zhodnotením centrálneho verejného
priestranstva, rekonštrukciou chodníkov a komunikácie,
rekonštrukciou verejného osvetlenia, sadovými úpravami a
osadením nových prvkov drobnej architektúry. Ďalším cieľom je
zabezpečenie kvalifikovaných externých služieb pre proces VO,
projektové a inžinierske práce, stavebný dozor a externý
manažment projektu.
Mesto Jelšava ponúka pre svojich obyvateľov bohatú občiansku a
komerčnú vybavenosť. Miestom realizácie projektu je hlavné
centrum mesta. V súčasnosti mesto disponuje nevyhovujúcim
centrálnym
verejným
priestranstvom
určeným
na
zhromažďovanie. V centrálnej zóne mesta chýba relaxačná a
oddychová zóna s primeranou drobnou architektúrou (chýbajúce
lavičky, koše), miestna komunikácia a chodníky sú v zlom
technickom stave. Súčasný funkčno-technický stav centrálnej
zóny mesta je nedostatočný s absenciou jednotného konceptu
riešenej plochy a architektonického zámeru.

Špecifické ciele
projektu

Popis existujúcej
situácie
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Popis po ukončení
projektu

Navrhované
technické riešenie

Po realizácii projektu vznikne ucelená kultúrno-oddychová zóna a
priestor určený na zhromažďovanie občanov v centre mesta
Jelšava. Zhromažďovací priestor bude slúžiť na každodenný
pobyt obyvateľov a návštevníkov mesta, organizovanie
pravidelných kultúrnych a spoločenských podujatí. Realizáciou
projektu sa zjednotí a skultivuje verejná plocha, spevnené a
zelené plochy s prvkami drobnej architektúry (lavičky, koše a
pod.) sa budú vyžívať ako miesto stretnutí občanov a
návštevníkov mesta. Zhodnotením pešej zóny, rekonštrukciou
chodníkov, komunikácie a verejného osvetlenia sa zvýši
bezpečnosť užívateľov.
Technické riešenie zohľadňuje dispozíciu riešeného územia v
centrálnej mestskej zóne a vysporiadané vlastnícke vzťahy.
Navrhované technické riešenie: obnovené spevnené plochy
určené na zhromažďovanie, rekonštrukcia chodníkov v centrálnej
zóne mesta, rekonštrukcia komunikácie, rekonštrukcia verejného
osvetlenia, obnova verejnej zelene a nové prvky drobnej
architektúry. Výsledkom projektu bude dosiahnutie harmónie
riešeného územia, odstránenie vizuálnych nedostatkov a
zosúladenie použitých architektonických prvkov. Nové priestory
ponúknu po realizácii projektu svojim obyvateľom a turistom
doposiaľ chýbajúci pobytový a oddychový priestor a služby pre
turistov.
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Monitorovací kamerový systém v meste Jelšava
Zámer projektu:
Zvýšiť bezpečnosť mesta - situačnou prevenciou špecificky orientovanou na kriminalitu,
na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov a iných subjektov
prostredníctvom technickej ochrany t. j. zavedením monitorovacieho kamerového systému
v Meste Jelšava s napojením na pult centrálnej ochrany súkromno-bezpečnostnej služby
Berkut s. r. o. Jelšava.
Výška požadovanej dotácie na projekt v oblasti prevencie
kriminality:

18 538
Eur (€)
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Zabezpečenie prepravnej služby občanom
Zariadenia opatrovateľskej služby v Jelšave -MPSVaR SR
Účel projektu
Zariadenie opatrovateľskej služby v Jelšave je zariadením, ktoré poskytuje celoročnú
starostlivosť občanom odkázaným na poskytovanie opatrovateľskej služby ako aj ďalších
služieb sociálnej starostlivosti. Do zariadenia sú prijímaní mobilní občania
v postproduktívnom veku, avšak ich zdravotný stav sa väčšinou časom zhoršuje, stávajú sa
nevládnymi, ležiacimi a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. Budova, v ktorej zariadenie sídli
prešla na zriaďovateľa, ktorým je mesto, v pomerne schátralom stave ale za posledné roky
vďaka finančnej podpore štátu a spoluúčasti mesta prešla rekonštrukciou a zlepšením
materiálno-technického vybavenia, ktoré výrazne prispelo k zlepšeniu podmienok nielen
ubytovaných, ale uľahčilo manipuláciu s nimi aj pre odborný personál. Cieľom projektu,
rozvoja prepravnej služby, je zakúpením špeciálne upraveného motorového vozidla so
zdvíhacou rampou, zabezpečiť prepravu občanov umiestnených v zariadení opatrovateľskej
služby na vyšetrenia, k lekárom, na vybavenie úradných záležitostí, kde je nutná ich
bezpodmienečná osobná účasť ako napr. vybavenie osobných dokladov a v neposlednom rade
zabezpečiť ich prepravu aj na kultúrno-spoločenské podujatia.
Analýza problémov:
-

zhoršený zdravotný stav ubytovaných vyžadujúci prepravu na vyšetrenia k lekárom
motorovým vozidlom, pôsobiacim priamo v meste resp. v nemocniciach,
mnohí z ubytovaných nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili ich prepravu,
vylúčenie ubytovaných z kultúrno-spoločenského života v meste,
odkázanosť na individuálnu prepravu z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, schodoch a s obmedzenou schopnosťou
orientácie,
odkázanosť na individuálnu osobnú prepravu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cieľ projektu
Zámerom projektu je rozvojom prepravnej služby zabezpečiť prepravnú službu pre osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, schodoch, s obmedzenou schopnosťou
orientácie.
Hlavný cieľ:
Zabezpečiť rozvoj prepravnej služby pre občanov Zariadenia opatrovateľskej služby v Jelšave.
Čiastkové ciele projektu:
- zabezpečiť prepravu ubytovaných na bežné vyšetrenia k lekárom,
- zabezpečiť prepravu na vyšetrenia k odborným lekárom,
- zvýšiť účasť ubytovaných na kultúrno-spoločenskom živote v meste.
Náklady na projekt
Celkové náklady v Sk
100 %
Z toho : bežné
kapitálové

0%
100 %

Suma požadovaná z
MPSVR SR
%
0€
26 439 €

0
90

Vlastné zdroje

Iné zdroje
%

0€
2 938 €

0
10

%
0€
0€

0
0
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Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry v Jelšave
(výmena okien a dverí)
Ministerstvo financií SR
Rozpočtované náklady v bežnom roku:

Z toho: iné zdroje žiadateľa (min. 10%
z rozpočtovaných nákladov)

25 097 €
Kapitálové výdavky (v tis. Sk)
–––––––––––––––

2 510 €
Bežné výdavky

22 587 €
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Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum Jelšava
MVRR SR
Názov projektu:

Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum
Jelšava

Žiadateľ:

Mesto Jelšava

Celkové výdavky projektu (EUR):

845 245,00 €

Požadovaná výška NFP (EUR):

802 982,75 €

Ciel projektu

Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych
služieb v meste rekonštrukciou bývalého armádneho
klubu a vytvorenie Centra sociálnych a komunitárnych
služieb.
Stavebnou rekonštrukciou budovy, dobudovaním
interiérov a vybudovaním prístavby dosiahnuť
sfunkčnenie objektu.
Zabezpečením vyhotovenia projektovej dokumentácie,
inžinieringu a manažmentu dosiahnuť úspešnú
realizácie
projektu

Špecifické ciele projektu

Predložený projekt rieši formou prístavby a prestavby
rekonštrukciu bývalého armádneho klubu na
komunitné a vzdelávacie centrum. Úlohou projektu je
zorganizovanie stavebných aktivít potrebných pre
prebudovanie tohto objektu, ktorý bude ďalej slúžiť
miestnej rómskej komunite. V objekte vznikne
priestor pre centrum voľného času, relaxačné centrum
a komunitárne centrum pre rómske obyvateľstvo v
meste. Pracovníci centra budú plniť v komunite úlohu
facilitátora, spolupracovať pri komunikácii so školou a
mestom. Po získaní potrebnej kvalifikácie budú vo
Situácia po ukončení realizácie aktivít
veľkej miere ovplyvňovať úroveň rozvoja detí zo
projektu
sociálne znevýhodnených skupín, prispievať k
zvýšeniu ich školskej úspešnosti a k tvorbe pozitívneho prostredia v rodinách a v komunite. V
priestoroch rekonštruovanej budovy sa budú
realizovať programy a projekty zamerané na sociálnu
inklúziu a podporu integrácie MRK, elimináciu
kultúrnych predsudkov a stereotypov. Komunitárne
vzdelávacie centrum služieb vytvorí podmienky pre
zabezpečenie vzdelávacej, činnosti a voľnočasových
aktivít. Vytvorí priestor pre zmysluplné využitie
voľného času detí a dospelých.
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Zamietnuté žiadosti
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Modernizácia technického vybavenia a integrovaného
knižničného systému
(zakúpenie knižničného systému Clavius)

MK SR

Podpora tvorby nových pracovných miest v meste Jelšava
Názov projektu:
Žiadateľ:

Podpora tvorby nových pracovných miest
v meste Jelšava
Mesto Jelšava

Celkové výdavky projektu (EUR):

336,080.00

Požadovaná výška NFP (EUR):

319,276.00

Dĺžka realizácie aktivít projektu (od-do)5:

07/2010 – 06/2012

Ciel projektu

Podporiť všetky ľudské zdroje ohrozené
vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce
Zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre
všetky skupiny obyvateľstva.

Špecifické ciele projektu

Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny.
Zlepšiť celkovú životnú situáciu cieľovej skupiny.
Zvýšiť počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov.
Zvýšiť počet osôb z cieľových skupín zaradených na
trh práce.
Získať a udržať pracovné návyky.
Po ukončení projektu bude podporená rovnosť
príležitostí v prístupe na trh práce a podporená
integrácia znevýhodnených skupín na trh práce s
osobitným zreteľom na marginalizované rómske
komunity.
Podporené dočasne vytvorené pracovné miesta s
možnosťou, v prípade získania finančných prostriedkov formou nenávratnej finančnej dotácie,
Situácia po ukončení realizácie aktivít dlhodobého pracovného pomeru.
Získané pracovné návyky a zručnosti v oblasti
projektu
poskytovania služieb sociálnej starostlivosti a s tým
spojené dodržiavanie zákona o sociálnych službách –
poskytovanie služieb opatrovateľskej služby občanom,
ktorí o ňu požiadajú.
Vybudovaný systém starostlivosti o občanov
odkázaných na opatrovateľskú službu.
Získané pracovné návyky a zručnosti v oblasti
poskytovania
služieb
starostlivosti
o životné
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Spôsob realizácie projektu

prostredie, zlepšená kvalita životného prostredia.
Zlepšená celková životná úroveň cieľovej skupiny.
Po schválení mesto zrealizuje prieskum trhu, v rámci
ktorého vyberie dodávateľa rekonštrukč-ných prác
budovy vo vlastníctve mesta, za účelom vybudovania
dôstojného prostredia a podmienok pre výkon činnosti
cieľovej skupiny.
Ďalej zrealizuje výberové konanie na pozíciu dvoch
pracovných miest v oblasti poskytovania služieb
sociálnej starostlivosti a na pozíciu 8 pracovných
miest v oblasti poskytovania služieb starostlivosti o
životné prostredie. Vybratí uchádzači budú zaškolení v
oblasti služieb sociálnej starostlivosti a služieb
starostlivosti o životné prostredie, budú preškolení v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Výberové konanie zrealizuje aj na pozície riadiaceho
personálu, ktorého úlohou bude komunikácia so
sprostredkovateľským orgánom, vypracovávanie
monitorovacích správ, žiadostí o platbu, koordinácia
činnosti cieľovej skupiny.

