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Príloha č. 3 
Zariadenie 
(názov): 

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo Poznámka: 

 Stručný opis 
projektu: 

Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu jedného objektu rodinného domu bez administratívneho 
zázemia s kapacitou 10 klientov, kúpu jedného 3-izbového bytu pre mladých dospelých s kapacitou 5 klientov, 
investovanie do materiálno- technického vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla.  

 

Výška NFP (náklady 
na projekt): 

569 542,39 EUR požadovaný 
príspevok v ŽoNFP 

Projekt podaný 
v rámci výzvy IROP 
(kód výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

Príslušný SO/RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR V súčasnosti MIRRI 

Nákup pozemku Žiadosť o nákup pozemku 
podaná dňa 

Obhliadka 
pozemku dňa: 

Pozemok zakúpený 
dňa: 

 Po zakúpení pozemku bol 
uskutočnený prieskum trhu 
a následne zrealizované VO na 
osadenie licenčnej PD na 
zakúpený pozemok. 

12.09.2018 10.04.2018 15.10.2018  

Prerokovaná dňa:   

12.06.2018 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná dňa: Vydané dňa:   SP nadobudlo účinnosť 05.02.2020 

21.10.2019 02.01.2020 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku 
vypracovávania ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia 
o ŽoNFP / schválenia 
ŽoNFP: 

Dátum podpísania zmluvy 
o NFP: 

Ku dňu 23.10.2020 nebolo vydané 
rozhodnutie vo veci ŽoNFP. 

02.2020 20.05.2020 x x 

Stavebná 
dokumentácia 

Podklady na začiatok VO na 
zhotoviteľa diela vypracované 
dňa: 

Uzatvorenie 
zmluvy o dielo 
dňa: 

Odovzdanie staveniska 
dňa: 

  

x x x  

Začiatok VO dňa:   

x 

VO ukončené dňa: 

x 

1 ex ante kontrola od – do: 

x 

2 ex ante kontrola od – do: 

x 

Ex post kontrola od – do: 

x 
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Implementácia 
projektu 

Začiatok výstavby dňa: Ukončenie 
výstavby dňa: 

Kolaudácia od – do: Administratívne ukončenie 
projektu dňa: 

 

x x x x 
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Zariadenie 
(názov): 

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže Poznámka: 

 Stručný opis 
projektu: 

Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu dvoch objektov rodinných domov (jeden s administratívnym 
zázemím a jeden bez administratívneho zázemia s kapacitou 16 klientov), kúpu jedného 3-izbového bytu pre mladých 
dospelých s kapacitou 2 klienti, investovanie do materiálno- technického vybavenia– kúpu osobného motorového 
vozidla.  

 

Výška NFP (náklady 
na projekt): 

1 147 556,27 EUR Výška požadovaného príspevku 
v ŽoNFP 

Projekt podaný 
v rámci výzvy IROP 
(kód výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

Príslušný SO/RO Nitriansky samosprávny kraj  

Nákup pozemku Žiadosť o nákup pozemku 
podaná dňa 

Obhliadka pozemku 
dňa: 

Pozemok zakúpený dňa:  Po zakúpení pozemkov bol 
uskutočnený prieskum trhu 
a následne zrealizované VO na 
osadenie licenčnej PD na zakúpené 
pozemky. 

19.06.2018 27.03.2018 20.07.2018  ul. Lipová, Hurbanovo 

19.06.2018 27.03.2018 12.07.2018 ul. Družstevná, Hurbanovo 

Prerokovaná dňa:    

02.05.2018 ul. Lipová, Hurbanovo 

02.05.2018 ul. Družstevná, Hurbanovo 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná: Vydané dňa:    

25.11.2019 
26.06.2020 

(právoplatné 
13.07.2020) 

ul. Lipová, Hurbanovo 

25.11.2019 
26.06.2020 

(právoplatné 
13.07.2020) 

ul. Družstevná, Hurbanovo 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku vypracovávania 
ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia 
o ŽoNFP / schválenia 
ŽoNFP: 

Dátum podpísania 
zmluvy o NFP: 

Ku dňu 23.10.2020 nebolo vydané 
rozhodnutie vo veci ŽoNFP. 

11.2019 21.02.2020 x x 

Stavebná 
dokumentácia 

Podklady na začiatok VO na 
zhotoviteľa diela vypracované 
dňa: 

Uzatvorenie zmluvy 
o dielo dňa: 

Odovzdanie staveniska 
dňa: 

  

x x x  

Začiatok VO dňa:   

x 

VO ukončené dňa: 
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x 

1 ex ante kontrola od – do: 

x 

2 ex ante kontrola od – do: 

x 

Ex post kontrola od – do: 

x 

Implementácia 
projektu 

Začiatok výstavby dňa: Ukončenie výstavby 
dňa: 

Kolaudácia od – do: Administratívne 
ukončenie projektu dňa: 

Nakoľko nie je schválená ŽoNFP 
a začaté VO na zhotoviteľa diela, 
s výstavbou RD nezačalo. x x x x 
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Zariadenie 
(názov): 

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže 
 

Poznámka: 

 Stručný opis 
projektu: 

Projekt zahŕňa realizáciu hlavnej aktivity a to výstavbu jedného objektu rodinného domu pre ŤZP s kapacitou 8 
klientov. Projekt zabezpečí širší rozsah poskytovania individuálneho prístupu k deťom so zdravotným postihnutím, ktoré 
sú trvalo úplne pripútané na lôžko a vyžadujú si zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej starostlivosti zo strany 
zdravotníckeho personálu. Navrhovaný RD  je riešený s dvomi samostatnými vchodmi v spojovacej časti domu, čím 
vznikajú 2 samostatné zóny, ktoré sú vzájomne prepojené v rámci interiéru v časti zádverie. Jedna časť je určená ako 
pobytová, druhá ako zázemie pre administratívu a odborný tím CDR. 

 

Výška NFP (náklady 
na projekt): 

970 484,73 EUR Výška požadovaného príspevku v 
ŽoNFP 

Projekt podaný 
v rámci výzvy IROP 
(kód výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

Príslušný SO/RO: Nitriansky samosprávny kraj  

Nákup pozemku Žiadosť o nákup pozemku podaná 
dňa 

Obhliadka 
pozemku dňa: 

Pozemok zakúpený dňa:  Po zakúpení pozemku bol 
realizovaný prieskum trhu a 
vyhlásené VO na osadenie 
licenčnej PD na zakúpený 
pozemok. 

19.06.2018 27.03.2018 16.07.2018  ul. Slnečná, Hurbanovo 

Prerokovaná dňa:    

02.05.2018 ul. Slnečná, Hurbanovo 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná dňa: Vydané dňa:    

25.11.2019 
26.06.2020 

(právoplatné 
13.07.2020) 

ul. Slnečná, Hurbanovo 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku vypracovávania 
ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia o ŽoNFP 
/ Dátum schválenia ŽoNFP: 

Dátum podpísania 
zmluvy o NFP: 

Ku dňu 23.10.2020 nebolo vydané 
rozhodnutie vo veci ŽoNFP. 

02.2020 18.05.2020 x x 

Stavebná 
dokumentácia 

Podklady na začiatok VO na 
zhotoviteľa diela vypracované 
dňa: 

Uzatvorenie zmluvy 
o dielo dňa: 

Odovzdanie staveniska dňa:   

x x x  

Začiatok VO dňa:   

x 

VO ukončené dňa: 

x 

1 ex ante kontrola od – do: 

x 

2 ex ante kontrola od – do: 
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x 

Ex post kontrola od – do: 

x 

Implementácia 
projektu 

Začiatok výstavby dňa: Ukončenie 
výstavby dňa: 

Kolaudácia od – do: Administratívne 
ukončenie projektu 
dňa: 

Nakoľko nie je schválená ŽoNFP 
a začaté VO na zhotoviteľa diela, 
tak sa s výstavbou RD nezačalo. 

x x x x 
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Zariadenie 
(názov):  

Centrum pre deti a rodiny Holíč Poznámka: 

 Stručný opis projektu: Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu dvoch objektov rodinných domov bez administratívneho 
zázemia s kapacitou 18 klientov, kúpu dvoch 2-izbových bytov pre mladých dospelých s kapacitou 4 klientov, 
investovanie do materiálno- technického vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla.  

 

Výška NFP (náklady na 
projekt): 

581 692,19 EUR Výška schváleného príspevku v 
ZoNFP 

Projekt podaný v rámci 
výzvy IROP (kód 
výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

PríslušnýSO/RO Trnavský samosprávny kraj  

Nákup pozemku Žiadosť o nákup pozemku 
podaná dňa 

Obhliadka 
pozemku dňa: 

Pozemok zakúpený 
dňa: 

 Pozemky na výstavbu rodinných 
domov boli  v správe CDR. 

x x x  

Prerokovaná dňa:   

x 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná dňa: Vydané dňa:   ul. Gagarinova  
právoplatnosť 07.12.2017/ ul. 
Budovateľská  právoplatnosť  
29.11.2017 

18.10.2017 16.11.2017 
 

18.10.2017 14.11.2017 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku 
vypracovávania ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia 
o ŽoNFP / Dátum 
schválenia ŽoNFP: 

Dátum podpísania zmluvy 
o NFP: 

ZoNFP nadobudla účinnosť 
05.02.2019 

08.2017 23.11.2017 03.07.2018 29.01.2019 

Stavebná 
dokumentácia 

Podklady na začiatok VO na 
zhotoviteľa diela 
vypracované dňa: 
 

Uzatvorenie 
zmluvy o dielo 
dňa: 

Odovzdanie staveniska 
dňa: 

 VO na zhotoviteľa diela bolo 
tretíkrát vyhlásené 12.10.2020.  
Prvýkrát bolo vyhlásené 
03.02.2020 – boli predložené dve 
ponuky kde suma bola prekročená 
o viac ako 15 % nad PHZ. 
Druhýkrát bolo VO vyhlásené 
16.06.2020 -bola predložená jedna 
ponuka, kde suma prevyšovala 
PHZ vysoko nad 15 %. 

10.2020 x x  

Začiatok VO dňa: 
 

  

12.10.2020 

VO ukončené dňa: 

x 

1 ex ante kontrola od – do: 

21.02.2019 – 19.12.2019 

2 ex ante kontrola od – do: 

x 

Ex post kontrola od – do: 
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x 

Implementácia 
projektu 

Začiatok výstavby dňa: Ukončenie 
výstavby dňa: 

Kolaudácia od – do: Administratívne ukončenie 
projektu dňa: 

Nakoľko nie je ukončenie VO na 
zhotoviteľa diela, tak sa 
s výstavbou RD nezačalo. x x x x 
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Zariadenie 
(názov): 

Centrum pre deti Mlynky – Biele Vody Poznámka: 

 Stručný opis projektu: Projekt zahŕňa realizáciu hlavnej aktivity a to výstavbu jedného objektu rodinného domu pre ŤZP s kapacitou 8 
klientov. Projekt zabezpečí širší rozsah poskytovania individuálneho prístupu k deťom so zdravotným postihnutím, 
ktoré sú trvalo úplne pripútané na lôžko a vyžadujú si zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej starostlivosti zo 
strany zdravotníckeho personálu. Navrhovaný RD  je riešený s dvomi samostatnými vchodmi v spojovacej časti 
domu, čím vznikajú 2 samostatné zóny, ktoré sú vzájomne prepojené v rámci interiéru v časti zádverie. Jedna 
časť je určená ako pobytová, druhá ako zázemie pre administratívu a odborný tím CDR. 

RD Rožňava časť Nadabula 

Výška NFP (náklady 
na projekt): 

800 000 EUR Výška príspevku je informatívna, 
nakoľko ešte nie je ukončený 
rozpočet  v pripravovanej ŽoNFP 

Projekt podaný 
v rámci výzvy IROP 
(kód výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

Príslušný SO/RO: Košický samosprávny kraj  

Nákup pozemku Žiadosť o nákup pozemku podaná 
dňa 

Obhliadka 
pozemku dňa: 

Pozemok zakúpený dňa:  Po zakúpení pozemku bol 
uskutočnený prieskum trhu 
a následne zrealizované VO na 
osadenie licenčnej PD na zakúpený 
pozemok. 

27.03.2019 21.11.2018 20.05.2019  

Prerokovaná dňa:   

04.12.2018 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná dňa: Vydané dňa:   SP nebolo  vydané. 
 05.10.2020 x 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku vypracovávania 
ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia 
o ŽoNFP / Dátum 
schválenia ŽoNFP: 

Dátum 
podpísania 
zmluvy o NFP: 

ŽoNFP nebola podaná.  

08.2020 11.2020 x x 

Stavebná 
dokumentácia 

Podklady na začiatok VO na 
zhotoviteľa diela vypracované 
dňa: 

Uzatvorenie 
zmluvy o dielo 
dňa: 

Odovzdanie staveniska 
dňa: 

  

x x x  

Začiatok VO dňa:   

x 

VO ukončené dňa: 

x 

1 ex ante kontrola od – do: 

x 

2 ex ante kontrola od – do: 

x 
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Ex post kontrola od – do: 

x 

Implementácia 
projektu 

Začiatok výstavby dňa: Ukončenie 
výstavby dňa: 

Kolaudácia od – do: Administratívne 
ukončenie 
projektu dňa: 

 

x x x x 
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Zariadenie 
(názov):  

Centrum pre deti Mlynky – Biele Vody Poznámka: 

 Stručný opis projektu: Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu jedného objektu rodinného domu s administratívnym 
zázemím s kapacitou 10 klientov a investovanie do materiálno- technického vybavenia zariadenia – kúpu 
osobného motorového vozidla.  

RD Rožňava časť Nadabula 

Výška NFP (náklady na 
projekt): 

758 696,82 EUR Výška požadovaného 
príspevku v pripravovanej ŽoNFP 

Projekt podaný v rámci 
výzvy IROP (kód 
výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

Príslušný SO/RO: Košický samosprávny kraj  

Nákup pozemku Žiadosť o nákup pozemku 
podaná dňa 

Obhliadka 
pozemku dňa: 

Pozemok zakúpený 
dňa: 

 Po zakúpení pozemku bol 
uskutočnený prieskum trhu 
a následne zrealizované VO na 
osadenie licenčnej PD na zakúpený 
pozemok. 

27.03.2019 21.11.2018 17.05.2019  

Prerokovaná dňa:   

04.12.2018 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná dňa: Vydané dňa:   SP nebolo  vydané. 
 17.08.2020 x 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku 
vypracovávania ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia 
o ŽoNFP / Dátum 
schválenia ŽoNFP: 

Dátum podpísania zmluvy 
o NFP: 

ŽoNFP nebola  podaná.  

08.2020 11.2020 x x 

Stavebná 
dokumentácia 

Podklady na začiatok VO na 
zhotoviteľa diela 
vypracované dňa: 

Uzatvorenie 
zmluvy o dielo 
dňa: 

Odovzdanie staveniska 
dňa: 

  

x x x  

Začiatok VO dňa:   

x 

VO ukončené dňa: 

x 

1 ex ante kontrola od – do: 

x 

2 ex ante kontrola od – do: 

x 

Ex post kontrola od – do: 

x 

Implementácia 
projektu 

Začiatok výstavby dňa: Ukončenie 
výstavby dňa: 

Kolaudácia od – do: Administratívne ukončenie 
projektu dňa: 
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x x x x 
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Zariadenie 
(názov):  

Centrum pre deti a rodiny Prievidza  Poznámka: 

 Stručný opis projektu: Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu objektu rodinného domu s kapacitou  9 klientov, kúpu 2-
izbového bytu pre mladých dospelých s kapacitou 3 klientov,  investovanie do materiálno- technického 
vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla. 

Výstavba RD Handlová 

Výška NFP (náklady na 
projekt): 

380 727,13 EUR  Výška schváleného príspevku v 
ZoNFP 

Projekt podaný v rámci 
výzvy IROP (kód 
výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

Príslušný SO/RO: Trenčiansky samosprávny kraj  

Nákup pozemku Žiadosť o nákup pozemku podaná 
dňa 

Obhliadka pozemku 
dňa: 

Pozemok zakúpený dňa:   

X 16.02.2017 28.08.2017  

Prerokovaná dňa:   

20.06.2017,25.07.2017 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná dňa: Vydané dňa:    

26.01.2018 02.03.2018 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku vypracovávania 
ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia 
o ŽoNFP / Dátum 
schválenia ŽoNFP: 

Dátum 
podpísania 
zmluvy 
o NFP: 

ZoNFP nadobudla účinnosť 
09.02.2018 

02.2018 21.05. 2018 19.12.2018 05.02.2019 

Stavebná 
dokumentácia 

Podklady na začiatok VO na 
zhotoviteľa diela vypracované dňa: 
 

Uzatvorenie zmluvy 
o dielo dňa: 

Odovzdanie staveniska 
dňa: 

 VO bolo vyhlásené trikrát. 
Prvýkrát 11.04.2019 zrušené 
27.05.2019  
Druhýkrát 
03.07.2019 zrušené 25-07.2019 
dôvod: ponuky boli vyššie ako PHZ  

04/2019 28.10.2020 x  

Začiatok VO dňa:   

12.09.2019 

VO ukončené dňa: 

28.10.2020 

1 ex ante kontrola od – do: 
07.06.2019-28.06.2019 

 

2 ex ante kontrola od – do: 

15.01.2020-09.07.2020 

Ex post kontrola od – do: 

11.08.2020-05.10.2020 

Implementácia Začiatok výstavby dňa: Ukončenie Kolaudácia od – do: Administratí . 
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projektu výstavby dňa: vne 
ukončenie 
projektu 
dňa: 

x x x x 
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Zariadenie 
(názov): 

Centrum pre deti a rodiny Prievidza  Poznámka: 

 Stručný opis projektu: Projekt zahŕňa realizáciu hlavnej aktivity a to výstavbu objektu rodinného domu a administratívnym 
zázemím pre 9 klientov. 

 

Výstavba RD v Opatovciach nad 
Nitrou 

Výška NFP (náklady na 
projekt): 

537 034,13 EUR  Výška schváleného príspevku v 
ZoNFP 

Projekt podaný v rámci 
výzvy IROP (kód výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

Príslušný SO/RO: Trenčiansky samosprávny kraj  

Nákup pozemku Žiadosť o nákup pozemku podaná 
dňa 

Obhliadka 
pozemku dňa: 

Pozemok zakúpený dňa:    
 

X 16.02.2017 28.08.2017  

Prerokovaná dňa:   

20.06.2017,25.07.2017 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná dňa: Vydané dňa:   Vydané 2 staveb.. povolenia,  
spevnené plochy 
sú určené  

dopravná stavba 

26.01.2018 
20.02.2018 

28.03.2018 
28.03.2018 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku vypracovávania 
ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia 
o ŽoNFP / Dátum 
schválenia ŽoNFP: 

Dátum 
podpísania 
zmluvy o NFP: 

ZoNFP nadobudla účinnosť 
31.10.2019 

08.2018 21.11. 2018 30.07.2019 21.10.2019 

Stavebná dokumentácia Podklady na začiatok VO na 
zhotoviteľa diela vypracované 
dňa: 
 

Uzatvorenie 
zmluvy o dielo 
dňa: 

Odovzdanie staveniska 
dňa: 

  

06/2020 x x  

Začiatok VO dňa:   

10.06.2020 

VO ukončené dňa: 

Nie je ukončené 

1 ex ante kontrola od – do: 

11.12.2019-20.02.2020 

2 ex ante kontrola od – do: 

 

Ex post kontrola od – do: 

 

Implementácia projektu Začiatok výstavby dňa: Ukončenie Kolaudácia od – do: Administratívne . 
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výstavby dňa: ukončenie 
projektu dňa: 

x x x x 
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Zariadenie 
(názov):  

Centrum pre deti a rodiny Ružomberok  Poznámka: 

 Stručný opis projektu: Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu objektu rodinného domu s administratívnym 
zázemím s kapacitou 9 klientov, kúpu 3-izbového bytu pre mladých dospelých s kapacitou 5 klientov,  
investovanie do materiálno- technického vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla. 

 

 

Výška NFP (náklady na 
projekt): 

489 093,62 EUR  Výška schváleného príspevku v 
ZoNFP 

Projekt podaný v rámci 
výzvy IROP (kód výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

Príslušný SO/RO: Žilinský samosprávny kraj  

Nákup pozemku Žiadosť o nákup 
pozemku podaná dňa 

Obhliadka 
pozemku dňa: 

Pozemok zakúpený dňa:  Pozemok na výstavbu rodinného 
domu kupovalo CDR Ružomberok 
v roku 2009 

x x x  

Prerokovaná dňa:   

x 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná dňa: Vydané dňa:    

24.10.2016 07.12.2016 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku 
vypracovávania ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia 
o ŽoNFP / Dátum 
schválenia ŽoNFP: 

Dátum podpísania zmluvy 
o NFP: 

ZoNFP nadobudla účinnosť 
17.05.2018 

05.2017 18.08.2017 09.03.2018 09.05.2018 

Stavebná dokumentácia Podklady na začiatok VO 
na zhotoviteľa diela 
vypracované dňa: 
 

Uzatvorenie 
zmluvy o dielo 
dňa: 

Odovzdanie staveniska 
dňa: 

 VO bolo vyhlásené dvakrát 
Prvýkrát dňa 31.8.2018, zrušené 
02.10.2018 z dôvodu, že ponuky 
boli vyššie ako PHZ 
 
 
Po aktualizácií súťažných 
podkladov z zmysle novely ZVO 
bola 1x-exante kontrola opätovne 
od29.01.2019-04.03.2019 

05/2018 30.09.2019 28.10.2019  

Začiatok VO dňa:   

05.11.2018 

VO ukončené dňa: 

30.09.2019 

1 ex ante kontrola od – 
do: 
12.11.2018-18.12.2018 

 

2 ex ante kontrola od – 
do: 

24.06.2019-12.09.2019 

Ex post kontrola od – do: 
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07.10.2019-30.10.2019 

Implementácia projektu Začiatok výstavby dňa: Ukončenie 
výstavby dňa: 

Kolaudácia od – do: Administratívne 
ukončenie projektu dňa: 

. 

28.10.2019 x x x 
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Zariadenie 
(názov):  

Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Poznámka: 

 Stručný opis 
projektu: 

Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu troch objektov rodinných domov s administratívnym zázemím 
a troch objektov rodinných domov bez administratívneho zázemia s kapacitou 54 klientov, investovanie do materiálno- 
technického vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla.  

 

Výška NFP (náklady 
na projekt): 

1 853 149,40 EUR Výška schváleného príspevku v 
ZoNFP 

Projekt podaný 
v rámci výzvy IROP 
(kód výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

Príslušný SO/RO: Košický samosprávny kraj  

Nákup pozemku Žiadosť o nákup 
pozemku podaná dňa 

Obhliadka 
pozemku dňa: 

Pozemok zakúpený 
dňa: 

 Pozemky na výstavbu rodinných 
domov boli už pred podaním 
ŽoNFP v správe CDR. 

x x x  

Prerokovaná dňa:   

x 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná dňa: Vydané dňa:   Lokalita 1, Veľké Kapušany 
 
Na základe územného rozhodnutia 
č. 2376/2016/SÚ – ÚR/Si zo dňa 
22.12.2016, právoplatného dňa 
31.01.2017, stavebný úrad určil, že 
na uskutočnenie stavby postačuje 
ohlásenie stavebnému úradu 

25.07.2017 28.07.2017 

 02.11.2016 22.12.2016 
(právoplatné 
30.01.2017) 

  Lokalita 3, Veľké Kapušany 

 02.11.2016 14.11.2016 
(právoplatné 
08.12.2016) 

  Lokalita Kráľovský Chlmec 
 
Jedná sa o predĺženie už vydaného 
stavebného povolenia č. 1041-
2012/15046/SA zo dňa 03.12.2012. 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku 
vypracovávania ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia 
o ŽoNFP / Dátum 
schválenia ŽoNFP: 

Dátum podpísania zmluvy o NFP: ZoNFP nadobudla účinnosť 
25.07.2018 

05.2017 11.08.2017 09.03.2018 17.07.2018 

Stavebná 
dokumentácia 

Podklady na začiatok VO 
na zhotoviteľa diela 
vypracované dňa: 

Uzatvorenie 
zmluvy o dielo 
dňa: 

Odovzdanie 
staveniska dňa: 

 Verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa diela bolo tretíkrát 
vyhlásené 15.06.2020 a otváranie 
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 ponúk sa uskutočnilo 07.09.2020 (v 
súčasnosti prebieha kontrola 
rozpočtu a ostatnej dokumentácie).  
Prvýkrát bolo VO vyhlásené 
15.07.2019 – nebola doručená 
žiadna ponuka, VO bolo 
07.08.2019 zrušené. Druhýkrát 
bolo VO vyhlásené 13.08.2019 - 
uchádzač, ktorý predložil ponuku 
nižšiu ako PHZ bol vylúčený, druhý 
uchádzač predložil ponuku, ktorá 
bola vysoko nad hodnotu PHZ. VO 
bolo zrušené. 

09.2019 x x  

Začiatok VO dňa:   

15.06.2020 

VO ukončené dňa: 

x 

1 ex ante kontrola od – 
do: 

06.08.2018 – 25.06.2019 

2 ex ante kontrola od – 
do: 

x 

Ex post kontrola od – do: 

x 

Implementácia 
projektu 

Začiatok výstavby dňa: Ukončenie 
výstavby dňa: 

Kolaudácia od – do: Administratívne ukončenie projektu 
dňa: 

Nakoľko nie je ukončené VO na 
zhotoviteľa diela, tak sa 
s výstavbou RD nezačalo. x x x x 
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Zariadenie 
(názov):  

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce  Poznámka: 

 Stručný opis projektu: Projekt zahŕňa realizáciu hlavnej aktivity a to výstavbu objektu rodinného domu bez administratívy  
s kapacitou 10 klientov. 

RD v Beckove 

Výška NFP (náklady na 
projekt): 

Spracováva sa  

Projekt podaný v rámci 
výzvy IROP (kód výzvy): 

IROP-PO2-SC211-2017-17  

Príslušný SO/RO: Trenčiansky samosprávny kraj  

Nákup pozemku Žiadosť o nákup pozemku 
podaná dňa 

Obhliadka 
pozemku dňa: 

Pozemok zakúpený dňa:   

21.5.2019 08.11.2018 26.06.2019  

Prerokovaná dňa:   

04.12.2018 

Stavebné povolenie Žiadosť podaná dňa: Vydané dňa:   Prebieha stavebné konanie, 
obštrukcie zo strany stavebného 
úradu Beckov 

23.7.2020 x 

Žiadosť o NFP Mesiac začiatku 
vypracovávania ŽoNFP: 

Dátum podania 
ŽoNFP: 

Dátum rozhodnutia 
o ŽoNFP / Dátum 
schválenia ŽoNFP: 

Dátum podpísania 
zmluvy o NFP: 

 

09/2020 11/2020 x x 

Stavebná dokumentácia Podklady na začiatok VO na 
zhotoviteľa diela vypracované 
dňa: 

Uzatvorenie 
zmluvy o dielo 
dňa: 

Odovzdanie staveniska 
dňa: 

  

x x x  

Začiatok VO dňa:   

x 

VO ukončené dňa: 

x 

1 ex ante kontrola od – do: 

x 

2 ex ante kontrola od – do: 

x 

Ex post kontrola od – do: 

x 

Implementácia projektu Začiatok výstavby dňa: Ukončenie 
výstavby dňa: 

Kolaudácia od – do: Administratívne 
ukončenie projektu 
dňa: 

. 

x x x x 
 


