
 
          
        
 
 
 
 
 
 

 

 

Názov projektu:  Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar 

Operačný program:  Regionálny operačný program 2007 – 2013  

Prioritná os: 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  

Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

Partneri projektu: 

Trnavský samosprávny kraj 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Trvanie projektu: začiatok realizácie: 01.2012, koniec realizácie: 07/2013 

Rozpočet projektu:  

Celkové výdavky projektu: 903 091,21€  

Oprávnené výdavky: 693 870,95€ 

Neoprávnené výdavky: 209 220,25€ 

Zdroje financovania projektu:  

85% Európsky fond regionálneho rozvoja: 589 790,31 €  

10% štátny rozpočet SR: 69 3870,10 € 

5% vlastné zdroje žiadateľa:  34 693,55 € 

Miesto realizácie projektu:  

Západoslovenský kraj, Trnavský samosprávny kraj, Okres Trnava, Obec Trnava, k.ú.: Trnava, 

Stromová 35 

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie: 

Predmetný projekt rieši rekonštrukciou a prístavbou renováciu bývalej obytnej vily v súčasnosti 

využívanej ako zariadenie DSS poskytujúce ambulantnú starostlivosť klientom. Objekt nie je 

debarierizovaný,  je energeticky náročný. Objekt je odkanalizovaný a pripojený na inžinierske siete. V 

suteréne je zemná vlhkosť presakujúca do obvodových stien. Nie je zabezpečené nútené vetranie 

miestností. Objekt má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. V dvorovej časti je k pôvodnému 

objektu pristavaná štvorpodlažná hmota výťahu a oceľové únikové schodisko v zlom technickom 

stave. 

Hlavné ciele projektu: 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie a dostavby objektu dosiahnuť skvalitnenie 

života klientov a pracovníkov DSS. Zároveň chce projekt dosiahnuť zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb a zabezpečiť nové možnosti pre skvalitnenie bývania. Rekonštruovaný objekt je taktiež 

potrebné vybaviť  moderným, účelovým zariadením. Rekonštrukciou, prístavbou a modernizáciou 

DSS sa zároveň zabezpečí vyššia kvalitatívna úroveň poskytovaných služieb klientom a zvýši sa 

kvalita pracovných podmienok pracovníkov DSS.   

Riešený objekt DSS sa nachádza na parc.č.7239, v Trnave. Hlavný chod bude riešený ako 

bezbariérový - rampou pre imobilných občanov. Architektonické riešenie vychádza z pôvodnej 

architektúry vily. Pri rekonštrukcii sa počíta so zateplením celého objektu, výmenou vonkajších a 



vnútorných výplní otvorov, zrekonštruovaná bude strešná konštrukcia, odstránená zemná vlhkosť 

presakujúca do obvodových stien. Strešné terasy budú presklenené. Esteticky bude upravená dvorová 

fasáda aj s novou prístavbou oceľového únikového schodiska. Pôvodná štvorpodlažná prístavba 

výťahu bude eliminovaná ľahkou konštrukciou prekrytia strešnej terasy, ktorá vznikne nad časťou 

pôvodného objektu a nad navrhovanou dostavbou spojí obe hmoty v jeden celok. Dostavbu 

apartmánov vo dvore bude vytvárať jednoduchá hmota ktorá bude členená zasklenenými stenami. Na 

mieste prístavby bol spracovaný doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum. Dôjde k statickému 

zosilneniu stropu. Výškové úrovne podláh budú zachované, povrchy však budú vymenené. 

Navrhované riešenie je zosúladené s požiadavkou riaditeľa projektu a zabezpečí nové a kvalitnejšie 

služby klientom. 

Časový harmonogram:  
Začiatok realizácie aktivity – v závislosti od ukončenia verejného obstarávania (VO) na dodávateľa 

stavebných prác k projektu.  

Ukončenie realizácie aktivity – 16 mesiacov od začatia realizácie aktivít.  

Aktuálna situácia v realizácii projektu:  

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) bola schválená Ministerstvom výstavby a 

regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) ako Riadiacim orgánom pre ROP. Dňa 27.5.2010 bola 

podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MVRR SR ako Riadiacim 

orgánom pre ROP 2007 – 2013 a Trnavským samosprávnym krajom ako prijímateľom pomoci. Po 

podpise zmluvy boli zahájené aktivity súvisiace s VO na dodávateľov.  

V súčasnosti je projekt v realizácii a bola podaná Žiadosť o zmenu projektu na MPRV SR, v ktorej 

žiadame predĺženie realizácie aktivít projektu do 5/2013 a ukončenie realizácie projektu 09/2013. 

 

Projektový manažér: PhDr. Anna Pavlovičová, PhD., pavlovicovaanna@zupa-tt.sk 
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