
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  marec 2012 
 

  
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                 dňa 20.03.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva        dňa 27.03.2012 
 
 
 
 

 
 

Informácia 
o realizácii investi čného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb  

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 
Predkladate ľ:             Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Mgr. Sven Šovčík 
prednosta  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:                 Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dr. Štefan  J a š k a 
vedúci odd. majetkového  
a investičného  

 - v materiáli 
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a investičného 
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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
berie na vedomie  
 
 
informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, 
Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 

        Miestne zastupiteľstvo uznesením č.2/2012 schválilo Investi čný zámer výstavby 
zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové 
miesto Cesta na Červený most.   
Uznesením č.23/2012 uložilo prednostovi miestneho úradu predkladať na každé 
rokovanie miestneho zastupiteľstva informáciu o realizácii  investičného zámeru, 
nako ľko ide o prioritnú investi čnú úlohu mestskej časti v tomto volebnom 
období .  
V prílohe materiálu sú uvedené doteraz vykonané procesné úkony súvisiace 
s realizáciou tohto investičného zámeru. 

 
Vecným gestorom realizácie investičného zámeru je oddelenie majetkové a investičné, 
v súčinnosti s ostatnými odbornými útvarmi miestneho úradu, najmä oddelením 
sociálnym a oddelením finančným. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia 
o realizácii investi čného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most 
 
 
 

 
 
Dátum        Obsah úkonu                                                               poznámka  
 
 
6.2.2012         Investičný zámer prerokovala fin.-majetková komisia                      odporučila schváliť 
 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala sociálna komisia                               odporučila urýchlene 
                                                                                                                                 zabezpečiť výstavbu 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala miestna rada                                     odporučila prerokovať  
 
14.2.2012       Inveti čný zámer prerokovalo miestne zastupite ľstvo                schválilo  
 
15.2.2012       interný list odd. majetkového a investičného na oddelenie sociálne MÚ  
                       o zadefinovaní rozsahu (kapacity) poskytovaných sociálnych službách 
                       v novom zariadení                                                                             
                                                                                                                                 úloha pre soc. odd. trvá 
20.2.2012 žiadosť mestskej časti primátorovi hl. mesta SR Bratislavy o                

o predbežný súhlas vlastníka pozemkov s umiestnením stavby   č.83/7294/2012/MAJ-jas, 
                                                                                                       zatiaľ bez odpovede                       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Investi čný zámer 

výstavby zariadenia sociálnych služieb Bratislava-
Staré Mesto  

( nové Seniorcentrum ) 
______________________________________________ 

 
 
 
 
Obsah materiálu : 
 
1. Súčasné podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach Seniorcentrum 
Staré Mesto 
2. Zdôvodnenie návrhu projektu 
3. Návrh riešenia - projekt novostavby ( alternatívy ) 
4. Časový harmonogram prípravy a realizácie stavby 
5. Finančné zabezpečenie projektu ( alternatívy ) 
6. Návrh opatrení a ďalší postup 
7. Záver 
8. Prílohy- dokumentácia 
 
 
 
Ad.1 /  Súčasné podmienky poskytovania sociálnych služieb v za riadení 
Seniorcentrum Staré Mesto 
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom zariadenia sociálnych služieb 
SENIORCENTRUM Staré Mesto, rozpočtová organizácia, so sídlom Podjavorinskej 6 
v Bratislave, ktorá bola zriadená k 1. júlu 2008  a poskytuje podľa zákona č.448/2008 Z. 
z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991  Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov ,vo svojich zariadeniach nasledujúce sociálne 
služby pre seniorov: 
 
a./ zariadenie seniorov ktorého súčasťou je aj špecializované oddelenie Podjavorinskej 
ul. 6 ( spolu 65 klientov/ 8 klientov špec. oddelenie,40 zamestnancov) 
 
b./ zariadenia opatrovateľskej starostlivosti  - Maróthyho ul. 4 ( počet klientov 15, počet 
zamestnancov 10 ) 

-       Paulínyho ul.6, ( počet  klientov 15, počet 
zamestnancov 10 ) 

-       Vajanského ul.17/D, ( počet klientov 12 , 
počet zamestnancov 8 ) 

c./ denný stacionár - Záhrebská 9 ( počet klientov 15, počet zamestnancov 8 ) 
 



d./  terénna opatrovateľská služba -  kancelárie opatrovateliek v Komunitnom centre 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Heydukova 25,  
      počet zamestnancov:  3 koordinátorky, 1 administratívny zamestnanec a 63 
opatrovateliek v rodinách klientov, počet opatrovaných klientov 229. 
 
 
 
Seniorcentrum Staré Mesto poskytuje sociálne služby  v týchto objektoch : 
 
 
Podjavorinskej 6 ( domov seniorov ) 
 
Budova domova dôchodcov sa nachádza v súvislej uličnej zástavbe viacpodlažných 
budov v zmiešanej zástavbe tvorenej bytovými domami, objektmi administratívy, 
občianskej vybavenosti a služieb. Objekt bol daný do užívania v roku 1914. Technický 
stav objektu je primeraný dobe užívania. Objekt má tri nadzemné podlažia, jedno 
podzemné podlažie a do priestoru pôvodného krovu bolo dodatočne  v roku 1990 
vstavané podkrovné podlažie. Potreba celkovej modernizácie budovy, vrátane sietí.  
Znaleckým posudkom zo dňa 12.9.2011 je všeobecná hodnota nehnuteľnosti ( stavba 
a pozemok ) ocenená spolu na 868 000 Eur. 
 
Maróthyho 4 ( zariadenie opatrovate ľskej služby ) 
Samostatne stojaci jednopodlažný objekt na vlastnom pozemku, vrátane dvornej časti ( 
349  m2). V suteréne budovy sa nachádza sklad, kotolňa, šatňa, práčovňa a miestnosť 
pre zásobníky TÚV. Strešná krytina opotrebovaná, so znakmi zatekania. Poškodená 
fasáda cca 25% plochy. Potreba izolácie muriva v suteréne budovy. Nutná výmena 
pôvodných okien. Rovnako tak interiérové vybavenie je potrebné modernizovať, vrátane 
sietí. Nutné rekonštruovať sociálne zariadenia a kuchynku. 
Objekt k dnešnému dňu nebol zverený od hl. mesta, napriek našim urgenciám... 
Po dokončení výstavby nového sociálneho zariadenia navrhujeme objekt odpredať, 
príp. zvážiť jeho iné funkčné využitie, napr. školstvo ( materská škola...) 
 
Paulínyho 6 ( zariadenie opatrovate ľskej služby ) 
Priestory ZOS sa nachádzajú v hybridnom dome na zvýšenom prízemí a prvom 
nadzemnom podlaží. Veľkosť plochy 287,87 m2. Práčovňa a sklad sa nachádzajú na 
prízemí vo vnútrobloku. Plynové etážové vykurovanie, potreba rekonštrukcie elektro 
sietí. Nutné rekonštruovať sociálne zariadenia. Bez výťahu, chýba schodolez. 
 
Po dokončení nového sociálneho zariadenia navrhujeme objekt vrátiť k pôvodnému 
využívaniu- nájomné byty mestskej časti. 
 
Vajanského 17/D ( zariadenie opatrovate ľskej služby ) 
Pôvodne bytový priestor v hybridnom dome na I. nadzemnom podlaží, veľkosť 165,87 
m2.Potreba generálnej rekonštrukcie 
Po dokončení výstavby nového sociálneho zariadenia navrhujeme objekt vrátiť 
k pôvodnému využívaniu – nájomné byty mestskej časti 
 
 
Heydukova 25 ( terénna opatrovate ľská služba ) 



 
Nebytové priestory v bytovom dome na zvýšenom podlaží. V minulosti využívané ako 
kancelárske priestory miestneho úradu. V roku 2010 sa uskutočnila malá rekonštrukcia 
uvedených priestorov - maľovanie, nové podlahové krytiny, modernizácia toaliet, úprava 
vstupnej haly a chodby v súvislosti s využívaním priestorov pre potreby terénnej 
opatrovateľskej služby Seniorcentra Staré Mesto. Priestory sú v dobrom technickom 
stave. Celková plocha 65,41m2. Ostatné nebytové priestory sú prenajaté TV Centrum 
a neziskovým sociálnym organizáciám. V časti priestorov je zámer vybudovať materskú 
škôlku, ako náhradu za MŠ na Medenej, ktorá pôsobí v prenajatých priestoroch ( 
vysoké nájomné !). 
 
 
Záhrebská 9 ( denný stacionár ) 
 
Priestory sa nachádzajú v hybridnom dome, celková plocha je 129, 25 m2, I. nadzemné 
podlažie. Nové plastové okná, centrálne vykurovanie, potreba rekonštrukcie sociálnych 
zariadení, opravy terasy a dažďových zvodov, vrátane izolácie časti spojovacieho múra. 
 
 
 
 
Ad.2/ Zdôvodnenie investi čného zámeru 
 
Východiskom je nevyhovujúci technicko-stavebný stav všetkých využívaných budov. 
Poskytovanie sociálnych služieb  pre seniorov v existujúcich budovách  je problémové, 
nákladné a dlhodobo neudržateľné. Budovy v ktorých zariadenia pôsobia nespĺňajú 
priestorové, hygienické a technické podmienky a normy pre poskytovanie kvalitných 
sociálnych služieb z  aspektu klientov i zamestnancov s odkazom na zákon 
o sociálnych službách a s poukázaním na hmotnoprávne ustanovenie §107 zákona 
448/2008 ( o všeobecných technických podmienkach...). Ich prevádzkovanie a údržba 
je vzhľadom na opotrebovanie  a životnosť objektov  nákladná a výrazne každoročne 
zaťažuje rozpočet Seniorcentra SM, resp. mestskej časti ako zriaďovateľa ( ročne spolu 
1 715 000 Euro, z toho údržba budov 21 000 Euro. ). 
Ďalej existuje objektívna potreba, ktorá sa vzhľadom na demografický vývoj neustále 
zvyšuje ( starnutie obyvateľstva a zväčšovanie skupiny seniorov ), zabezpečovať 
sociálne služby najmä pre seniorov, ktorá je osobitne naliehavá a špecifická v mestskej 
časti Bratislava- Staré Mesto, v ktorom ľudia po 65 roku života predstavujú až 8 316 
obyvateľov, nad 80 rokov až 3 133 obyvateľov z celkového počtu  41 325 obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
 
Ad.3/ Návrh riešenia - projekt novostavby 
 
Účelom stavby je v súlade  s platnou územno-plánovacou dokumentáciou vybudovanie 
objektu zariadenia sociálnych služieb. Výstavba novostavby - komplexné a moderné 
centrum sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, zodpovedajúce 
súčasným a budúcim očakávaným potrebám rozvoja sociálnych služieb a komunitného 
plánovania. Všetko „pod jednou strechou“, ako perspektívne riešenie, maximum toho, 



čo pre zlepšenie podmienok seniorov z hľadiska  každodennej sociálnej starostlivosti 
môže mestská časť a jej samospráva vykonať.  
Návrh projektu je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
Investor: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Charakter stavby: novostavba 
 
 
 
 
Miesto stavby ( záujmové územie ) - dve alternatívy  
 
 
1. Dobšinského ulica, č.p.7249/1 Bratislava 
 
Pozemok, ktorý je vlastníctvom mestskej časti sa nachádza na území pamiatkovej zóny 
Bratislava- Centrálna mestská oblasť v bloku vymedzenom ulicami Dobšinského a 
Palárikova , v blízkosti hlavnej železničnej stanice. Na pozemku sa nachádzal objekt 
bývalej materskej školy, ktorý bol legálne zbúraný v decembri 2011.  
Celková plocha pozemku: 947 m2. 
 
Autorom projektu a hlavným architektom je Ing .arch. Ilja Skoček, AA SKA Bratislava. 
Projekt bol spracovaný v decembri 2008, na základe mandátnej zmluvy zo dňa 
13.7.2009. 
 
Navrhovaný objekt má jedno podzemné podlažie a šesť nadzemných podlaží. 
Pôdorysne má objekt lichobežníkový tvar s vonkajšími rozmermi 
17,29x16,87x14,36x26,5 m. Počet izieb 28, počet klientov 56. 
 
Za obdobie 2008 - 2011 bolo na uvedený projekt Dobšinského už vynaložených 
43 303.- EUR s DPH ( projektová dokumentácia na územné rozhodnutie, hluková 
štúdia, svetlotechnická štúdia, geodetické práce, geodetické zameranie, inžinierska 
projektová dokumentácia na búracie povolenie, búracie práce a odvoz stavebného 
odpadu ). 
 
 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol podaný na stavebný úrad Bratislava-
Petržalka dňa 23.9.2010, t.  č. je pozastavený. 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava v záväznom stanovisko schválil s podmienkami 
predloženú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie dňa 15.6.2009. 
  
 
prednosti: 

- vypracovaná projektová dokumentácia pre 
územné rozhodnutie, jednotlivé štúdie a 
vykonaná inžinierska činnosť 

- užšie centrum mestskej časti 



- existujúce inžinierske siete na priľahlých 
komunikáciách, 

- výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku 
je mestská časť Bratislava-Staré Mesto ( list 
vlastníctva č.9514 ) 

nedostatky: 
- malý  pozemok, postačujúci však na výstavbu 

zariadenia, s handikepom nedostatku 
parkovacích miest (14) 

- objekt kapacitne nepostačuje na všetky 
sociálne služby, ale len zariadenia 
opatrovateľskej starostlivosti, bez domova 
dôchodcov 

- projekt je nesprávne  pomenovaný ako 
stacionár sociálnych služieb 

- vyššie investičné náklady na výstavbu ako pri 
variante Dobšinského z dôvodu väčšieho 
rozsahu a špecifickosti poskytovaných služieb  

- navrhovaná kapacita 57 lôžok je neprimerane 
vysoká, pre ZOS je naopak možné počet lôžok 
znížiť na cca 30 

- vypracovaná projektová dokumentácia na ÚR 
pred tromi rokmi obsahuje zriadenie kuchyne, 
čo nie je nevyhnutné ( možno zabezpečovať 
externe ), neobsahuje  priestory pre 
terapeutické aktivity a aktiváciu klientov, 
projektované šatne sú len pre mužov alebo 
len pre ženy, projektovanie izieb pre klientov 
je nevhodné...  

- blízkosť hlavnej železničnej stanice 
a železničnej  trate 

- zastavaný priestor v okolí 
- minimálny vonkajší priestor pre využitie 

klientov 
- nerieši sa problém skvalitnenia podmienok pre 

klientov zariadenia z Podjavorinskej 6  
 
 
2. Cesta na Červený most 
 
Pozemok je zverený do správy mestskej časti, vlastníkom je hl. mesto SR Bratislava. 
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy stanovuje pre uvedené územie, ktorého súčasťou 
sú príslušné parcely funkčné využitie územia: občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, číslo 201, rozvojové plochy. 
 
So zreteľom na skutočnosť, že pre dané územie nie je spracovaný územný plán zóny, 
ktorý by stanovoval zastavovacie podmienky na konkrétne parcelu, bude potrebné 
v následnej projektovej príprave overiť vhodnosť uvažovaného investičného zámeru vo 



vzťahu k nadväznej existujúcej zástavbe, jej kompozícii a intenzite využitia záujmového 
územia, so zreteľom na vyššie uvedenú reguláciu platného územného plánu. 
 
Charakteristika funk čnej plochy 201 : plochy občianskej vybavenosti slúžiace 
predovšetkým pre umiestňovanie stavieb a zariadení administratívy, verejnej správy, 
kultúry, cirkví, obrany a bezpečnosti, ubytovania cestovného ruchu, verejného 
stravovania, obchodu a služieb, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti , vedy, 
výskumu, školstva a požiarnej ochrany. 
 
 
prednosti: 

- veľký pozemok (  spolu 3 531  m2 ), 
- komplexné sociálne služby ( domov 

dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby 
a ostatných sociálnych služieb ) 

- možnosť vybudovať aj sociálne nájomné byty, 
príp. dom- penzión pre seniorov 

- blízkosť nemocnice Sv. Michala ( cca 200  m) 
a FN s poliklinikou na Kramároch ( 1,5 km ) - 
dostupnosť zdravotníckych služieb 
a pohotovosti  

- blízkosť a dostupnosť chráneného územia 
Železnej studienky, lepšie životné prostredie 

 nedostatky: 
- potreba odstrániť zrúcaninu stavby ( úloha 

daná z úradu život. prostredia), vynútená 
investícia 

- chýba projektová dokumentácia a ostatné 
štúdie a inžinierska činnosť 

- vyššie náklady na výstavbu ako pri variante na 
Dobšinského ul. ( z dôvodu väčšej ubytovacej 
kapacity a príslušenstva ) 

- okrajová časť mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

- posunutie termínov realizácie 
a sprevádzkovania investičného zámeru  o 12-
18 mesiacov 

 
 
 
Odporú čanie Oddelenia majetkového a investi čného k záujmovému územiu 
(umiestneniu stavby):  
 
Investičný zámer odporúčame realizovať na pozemkoch Cesta na Červený most, 
nakoľko veľkosť plochy pozemkov umožňuje výstavbu objektu/ov - zariadenia 
poskytujúceho komplexné sociálne služby, t.j. pre klientov zariadenia pre seniorov ( po 
starom dom dôchodcov ) a zariadení opatrovateľskej starostlivosti. 
 
 



Štruktúra poskytovaných sociálnych služieb v  novom zariadení sociálnych služieb 
na Cesta na Červený most , ktoré budú poskytované podľa zákona 448/2008 Z. z..... 
 
- zariadenie pre seniorov ( celoročná starostlivosť, na dobu neurčitú ), 60 lôžok 
- zariadenie opatrovateľskej starostlivosti ( celoročná starostlivosť, na dobú určitú ), 30 
lôžok 
- Alzheimer centrum ( novinka ), 10 lôžok 
- zariadenie s denným pobytom ( denný stacionár ) 
- rehabilitačná starostlivosť a psychoterapeutická starostlivosť 
- prepravná služba,  
- základné a špecializované poradenstvo 
- záujmová a kultúrna činnosť, klub dôchodcov, duchovná činnosť  
- ambulancia všeobecného lekára / lekáreň/výdajňa zdravotníckych pomôcok ( 
podnájom ) 
- obslužné činnosti- pedikúra, manikúra, kaderníctvo ( podnájom ) 
- tesco - expres (podnájom ) 
 
+ sociálne nájomné byty ( sociálne bývanie ),  viď. Koncepcia štátnej bytovej politiky do 
roku 2015, schválená uznesením vlády SR č.96 z 3.2.2010 . 
 
 
Ad.4/ Časový harmonogram realizácie investi čného zámeru 

- prípravné obdobie ( február - marec 2012 )  
- výber dodávateľa - projektová dokumentácia ( 

apríl -máj 2012) 
- na projektová dokumentácia  (  jún- august 

2012) 
- zhotovenie projektu na územné rozhodnutie ( 

I. polrok 2013 ) 
- konanie územné rozhodnutie – 30-60 dní 
- stavebné konanie ( podanie, vyjadrenie , 

rozhodnutie) – 1 mesiac, 15 dní lehota na 
príp. odvolanie 

- realizačný projekt ( dopracovanie projektu do 
definitívnej  fázy ) - 2mesiace 

- výber zhotoviteľa/ partnera – dva mesiace, II. 
polrok 2013 

- doba výstavby 16-18 mesiacov 
- odovzdanie do užívania  -  2015 

 
 
ad.5/  Financovanie projektu ( kombinácia ) 

- ŠFRB  
- štátna dotácia - sociálne bývanie ( §21. ods.4, 

písm. b) zákona NR SR č.443/2010 
o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom 
bývaní) 

- príspevok z rozpočtu mestskej časti ( 2013, 
2014, 2015) 



- komerčný bankový úver ( podľa potreby na 
dofinancovanie a zariadenie objektu ) ? 

- prostriedky z predaja nadbytočného majetku 
mestskej časti, cca 1,00-1,50 mil. Euro ( 
z predaja nehnuteľností na Podjavorinskej 
6, ZOS na Maróthyho a pozemok na 
Dobšinskej ulici 1 ) 

 
alebo  
 
alternatíva financovania v rámci verejno - súkromné ho partnerstva: 
 
vklad mestskej časti:  

- pozemky  na Cesta na Červený most ( cena 
zo znaleckého posudku 1,75 mil. Euro ) 

- finančný vklad z predaja nehnuteľnosti 
zariadenia pre seniorov na Podjavorinskej 
6, ZOS na Maróthyho 4 a pozemku na 
Dobšinského ul.1 ( spolu cca 1,5 mil. Euro) 

- finančný vklad z Fondu rozvoja bývania ( 0,50 
mil. Euro ) 

- možnosť výstavby bytov ( časť ) vo vlastníctve 
súkromného partnera (? ) 

 
vklad investora                                        -     realizácia investičného zámeru ( stavebná 

časť ), “na kľúč“ 
 
 
 
Odhad investi čných nákladov stavebnej časti : 
 
2,65 mil. Euro, stavba na Dobšinského ulici 
3,30 mil. Euro, stavba na Cesta na Červený most  
 

 
 
Ad.6/ Návrh opatrení a ďalší postup: 
 

1.   požiadať hl. mesto SR Bratislavu o súhlas s využitím pozemkov na Cesta na 
Červený most so zámerom výstavby nového objektu pre zariadenie sociálnych 
služieb 
2.   požiadať hl. mesto SR Bratislavu o prevod majetku do vlastníctva mestskej časti 
( dotknuté pozemky a nehnuteľnosti ) z dôvodu investičného zámeru 
3.   v projektovej príprave overiť vhodnosť plánovaného využitia investičného 
zámeru vo vzťahu k existujúcej zástavbe a so zreteľom na reguláciu vyplývajúcu 
z územného plánu  
4.   zadefinovať presné zadanie využiteľnosti stavby ( účel, rozsah služieb, kapacita 
lôžková a ostatné príslušenstvo ZSS ),  



5.   vypracovať projekt finančného zabezpečenia investičného zámeru (2012-2015), 
zakomponovať do ročných rozpočtov mestskej časti v rokoch 2013-2015 

      6.   vypracovať projektovú dokumentáciu na stavbu, parciálne štúdie a inžiniersku 
činnosť pre ZSS  Cesta na Červený most ( verejné obstarávanie ) 

7.   požiadať o dotáciu ( pôžičku) zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
8.   požiadať o vydanie územného rozhodnutia  
9.   požiadať o stavebné povolenie 
10. výber zhotoviteľa stavby/alebo partnera pri projekte verejno-súkromného 
partnerstva ( verejné obstarávanie ) 

 
 
ad.7/ Záver  
 
Presné investičné náklady na stavebnú činnosť budú súčasťou až definitívneho 
projektu. Odhad investičných nákladov nezahŕňa náklady na vybavenie zariadenia, 
vrátane technologickej časti. 
Výstavba zariadenia na Dobšinského ul. nerieši problém podmienok pre zariadenie 
seniorov ( po starom domov dôchodcov ), ale len klientov v zariadeniach 
opatrovateľskej služby ( ZOS), čo tvorí menšinu z celkového počtu klientov 
Seniorcentra Staré Mesto. Výstavba ZSS na Dobšinského ul. spolu s prevádzkovaním 
zachovaného zariadenia pre seniorov na Podjavorinskej ul.6 by neznamenala prakticky 
žiadne zníženie nákladov, ale ich zvýšenie. K tomu treba prirátať nevyhnutnú zásadnú 
rekonštrukciu budovy na Podjavorinskej 6. Pozemky na Cesta na Červený most 
umožnia komfortnejšie prostredie pre klientov, ako stiesnený priestor na Dobšinského 
ulici. To sú  hlavné dôvody prečo navrhujeme výstavbu jedného zariadenia pre všetky 
sociálne služby s umiestnením na Cesta na Červený most. 
Časový harmonogram realizácie stavby je zadefinovaný ako ideálny, skutočnosť môže 
byť zložitejšia. 
 
 
Ad.8/ Prílohy- dokumentácia 
 

- situačný snímok Dobšinského ul. 
- situačný snímok Cesta na Červený most 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



situačný snímok Dobšinského ul. 
 

 
 
 
 
situačný snímok Cesta na Červený most 
 

 


