Plán investícií ŽSK 2014 - 2020
Odbor Sociálnych vecí

P.č.

Názov zariadenia

1

HARMÓNIA-ZpS,DSS, Ul. Republiky

2

ZpS,DSS Terchová

Predmet investície (obsah projektu)

Stavebné úpravy a modernizácia vnút. priestorov
(rekonštrukcia 2 kúpeľní 4500 Eur; zateplenie budovy,
oprava budovy, rekonštrukcia balkónov 180 000 Eur,
zriadenie evakuačného výťahu 100 000 Eur)
zateplenie budovy
rekonštrukcia (výmena) schodišťových okien a
vstupných zadných dverí za plastové (2 budovy) schodišťové okná v dvoch 5-podlažných budovách a
vstupné zadné dvere - spolu 4 ks

Podmienk
Predpokladaná
a
výška investície
Stav
financovan
(€)
ia

ZpS, DSS Karpatská 8,9, Žilina

výmena stupačkových ventilov SV+TÚV v šachtách
bytových jadier
rekonštrukcia kabín osobných výťahov (6-miestne v
počte 4 ks)
rekonštrukcia rozvádzačov a príslušných
elektrorozvodov v budovách
rekonštrukcia vonkajších podzemných rozvodov
vykurovania a telej vdy - II. Etapa rekonštrukcie
ZpS, DSS Karpatská 8 , Žilina
3

ZpS, DSS Karpatská 8 ,9 a 6 blok A, B Žilina
ZpS, DSS Karpatská 8 ,9, 6 Žilina

ZpS, DSS Karpatská 6 , Žilina

zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie 4 budov
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy budov III. Etapa rekonštrukcie výmenníkovej stanice
dofinancovať inštaláciu otvárateľných mreží pri
stavebnej akcii Sanácia balkónov
vybudovanie - prístavba lôžkového výťahu (v budove
blok B)

IROP

OP
Kvalita ŽP

SK/CZ

SK/PL

INÉ

ŽSK

284 500

110 000

PD z roku 2012

26 000
? PD z roku 2009

rekonštrukcia vonk. podzemných rozvodov vykurovania
a podzemnej vody
rekonštrukcia bytových jadier (umakart) - WC, kúpeľňa
komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v bytných
jednotkách

Zdroj financovania
INTEREG V-A

OP
Ľudské
zdroje

PD z roku 2009

v II. Etape
rekonštrukcie
výmeníkovej stanice

375 000
35 000
v položke rekonštrukcia
bytových jadier

40 000
20 000
Rozpočet na OVS ŽSK
26 000

320 000

PD z roku 2009
PD z roku 2009
Rozpočet na OVS ŽSK

3 850
200 000

PD z roku 2009

ZpS, DSS Karpatská 6 , Žilina

DSS, ŠZ Straník - prevádzková budova

4

DSS, ŠZ Straník - Zástranie

DSS, ZPB a ZNB "LÚČ" - Bytča Hrabové
DSS, ZPB a ZNB "LÚČ" - Strážov

6
7

DSS SYNNÓMIA -Sv. Gorazda
CSS - TAU, Turie
DSS-MÉTA, Martin - pracovisko Sever
DSS-MÉTA, Martin - pracovisko Lipovec

8

DSS-MÉTA, Martin - pracovisko Priekopa
DSS-MÉTA, Martin - ŠZ Sučany
DSS-MÉTA, Martin - pracovisko Lipovec ZPB

9

ZpS,DSS a ŠZ Turčianske Teplice

10

DSS a ZPS Martin, Mazúra

11

CSS Orava - pracovisko SNP, Tvrdošín

DSS a ZNB Dolný Kubín - Matúškova
12

30 800
25 000
46 700

vybudovanie vstupných automatických dvier do budovy

6 500

hydraulického
lôžkovéhorozvádzača
výťahu - blok
rekonštrukcia (výmena)
poruchového
- A
mikroprocesorové riadenie s frekvenčnou reguláciou;
výmena kabeláže a privolávacích čítačiek osobného
výťahu
komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v obytných
bunkách
zateplenie, oprava plochej zatekajúcej strechy
rekonštrukcia plynovej kotolne

3 000

35 000
200 000
opravuje sa
45 000
24 000

rekonštrukcia kúpeľní - dosiahnutie bezbariérového
štandardu (4 kúpeľne +WC)

32 000

dobudovanie bezbariérového prístupu do objektu - pre
sanitné vozidlá aj FO

24 000

rekonštrukcia žumpy (vybudovanie ČOV), výmena okien
na budove kaštieľa

28 000

výmena strechy
rekonštrukcia budovy; zateplenie
rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníkov
zateplenie obvodového plášťa a výmena výmenikovej
stanice
zateplenie obvodového plášťa budovy a výmena
elektrického kotla
zateplenie obvodového plášťa budovy
zateplenie obvodového plášťa budovy
zateplenie obvodového plášťa budovy
zateplenie 6 -tich dvojpodlažných budov vrátane
opravy a výmeny striech, fasády
stavebné úpravy priestorov hygieny podľa požiadaviek
rekonštrukcia kúpeľne, fasády, strechy
zateplenie dvoch domov 42 750 Eur; vybudovanie
vonk.výťahu na dvojpodlažnom rodinnom dome 107
250 Eur
nadstavba sedlovej strechy, zateplenie; zateplenie
obvodového plášťa

PD z roku 2009

6 500

DSS, ŠZ Straník - objekt pre imobilných klientov oprava elektroinštalácie v celom objekte
rekonštrukcia 3 kúpeľní a 3 WC na bezbariérové
DSS, ŠZ Straník - objekt pre mobilných klientov

5

komplexné stavebné rekonštrukčné práce vo WC s
kúpeľňou na 3. poschodí , blok A (výmena WC,
umývadla, obkladov, oprava omietok a sanity v 6tich
kúpeľniach)
rekonštrukcia rozvádzačov a príslušných
elektrorozvodov v budovách A, B
zateplenie a hydroizolácia strechy - blok A, B

1 200
70 000
realizuje sa
53 000
65 000
10 000
10 000
10 000
200 000
10 000
405 000

150 000
673 413

PD z roku 2009

12
DSS a ZNB Dolný Kubín - Záskalická

13

ZPS a DSS Dolný Kubín

DSS a ZpS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná
14
DSS a ZpS Zákamenné - pracovisko Zubrohlava
DSS a ZpS Zákamenné

15

16

17

ZPS a DSS Novoť

DSS a ZPS Horelica 107

ZpS a DSS Čadca- pracovisko Žiarec

nadstavba sedlovej strechy, zateplenie obvodového
plášťa
rekonštrukcia strešnej krytiny na celom zariadení,
stavebná úprava šachtových dverí
dokončenie výmeny okien na prízemí v bloku A
výmena el. rozvodov v prevádzk.častiach
výmena rozvodov teplej úžitkovej a studenej vody v
bloku A, B
bezberiérová kúpeľňa v bloku B + PD (stavebná zmena riešenie kúpeľne z bytovej jednotky)
bezbariérové WC - blok A, B na prízemí
rekonštrukcia výťahu v bloku B - bezbariérová úprava

19

56 520
12 500
7 200
26 320

183 076
211 830

zateplenie budovy

150 000

výmena okien a dverí
rekonštrukcia kúpeľní (výmena hladkej dlažby za
protišmykovú; odstránenie vaní výmena umyvadiel,
vytvorenie sprch.kútov)
rekonštrukcia strechy
rekonštrukcia balkónov
zateplenie budovy

výmena drevených okien za plastové
ZpS a DSS Kys. Nové Mesto - pracovisko Štúrova zateplenie a fasáda budovy; rekonštrukcia
umakart.jadier
zateplenie a fasáda budovy
ZpS a DSS Kys. Nové Mesto - pracovisko
Litovelská
rekonštrukcia strechy
vybudovanie nákladného výťahu od 3. poschodia po 7.
poschodie
ZPS a DSS PARK Čadca - pracovisko Vysoká
napojenie čističky odpadových vôd na kanalizáciu
rekonštrukcia strechy, fasáda
rekonštrukcia zatekajúcej strechy, výmena okien

DSS a ŠZ Lipt. Hrádok - pracovisko Smrečany
20

22 500
9 850
49 480

rekonštrukcia balkónov, zvodov a nová fasáda budovy
zateplenie strechy
odizolovanie základov budovy zariadenia (obkopať a
zaizolovať základy domu, nakoľko nie sú zaizolované a
nákup budovy
rekonštrukcia hyg. príslušenstva izieb v časti DSS
(obklady, dlažba, výmena sanity, vodovodné a
vybudovanie sprch.kútov pre imobilných klientov na 4
izbách
výmena podlahovej krytiny
rekonštrukcia ventilácie z hyg. Zariadení v obytnej časti
(WC, kúpeľne)
rekonštrukcia kuchyne komplexná
rekonštrukcia práčovne
rekonštrukcia a posilnenie elektroinštalácie

rekonštrukcia toaliet

18

224 471

PD čiastočne
spracovaná rok
2012?

30 000
200 000
34 460
13 600
3 120
8 700
16 170
8 300
10 000

10 000

PD spracovaná
rok 2009
ukončenie
výmeny

10 000
250 000

PD ? Rok 2009

50 000

PD z roku 2009

300 000

PD z roku 2009

50 000
nevedia vyčísliť
nevedia vyčísliť
nevedia vyčísliť
nevedia vyčísliť
33 000
schválené
135 000
60 000

DSS a ŠZ Lipt. Hrádok - pracovisko Smrečany
20

DSS a ŠZ Lipt. Hrádok - pracovisko Liptovský
Hrádok

21

LIKAVA-CSS, Likavka

TROJLÍSTOK - CSS, Riadok 8
TROJLÍSTOK - CSS,Tichá
22
TROJLÍSTOK - Sv. Anna

23

CSS ANIMA - Jefremovská

zabezpečenie únikovej cesty imobilných klientov
vybudvaním vonk. výťahu, prípadne evakuačné
stredisko
rekonštrukcia priestorov súčasnej ergoteripie a
práčovne s cieľom vytvorenia samost. bývania 8
klientov
rekonštrukcia teplovodu z hlavnej budovy do priestorov
práčovne a ergoterapie
výmena okien; zateplenie novej časti budovy

17 000
30 000
170 842

kompletná rekonštrukcia ubytovacích priestorov na 6
tich oddeleniach - elektro, rozvody, rozvody vody a
kanalizácie +vytvorenie samostatných sociálnych
zariadení na izbách s riešením bezbariérovosti

800 000

rekonštrukcia strechy kotolne
vytvorenie 2 ks centrálnych kúpeľní
zväčšenie jedálne z dôvodu nedostatočnej kapacity prístavba smerom do záhrady
zateplenie, výmena okien
rekonštrukcia vonk. plášťa budovy s čiastočným
zateplením
vytvorenie bezbariérového soc. zariadenia
kompletné zateplenie objektu; výťah
dokončenie zateplenia budovy a výmeny drevených a
hliníkových okien za plastové 47 000
výmena 40 ks drevených dvokrídlových presklených
dverí za protiožiarne, spolu s osadním 4 ks chýbajúcich
dvojkrídlových protipožiarnych dverí a 2 ks
oprava 6 ks zatekajúcich balkónov na prístavbe
hospod.pavilónu

20 až 70 tis.

30 000

kompletná oprava 6 tich kúpeľní

výmena 2 ks výťahov
oprava zatekajúcej lexanovej strechy na zimnej záhrade
jedálne (výmena)
náter fasád celej budovy + vyškárovanie medzier medzi
panelmi
SPOLU
Spracoval: OSV dňa 11.8.2015

70 000

2750
20 000
20 000
85 000
70 000
9 000

PD spracovaná
rok 2008
PD 2008 a rok
2015

47 000

45 000
1 000
75 000
300
180 100
7 453 552

Predpokladané investície na roky 2014-2020
odbor socálnych vecí

P.Č.

Názov zariadenia

1 Domov sociálnych služieb Méta - Palovičova
2 Domov sociálnych služieb Méta - Medňanského
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb - 1 budova na ul.Tichá,
3 Ružomberok
4 Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA - Gorazdova 3
5 Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA - Moyzesová
6 Centrum sociálnych služieb LÚČ, Žilina ( 1 budova - Žilina- Strážov)
HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a
7 útulok - útulok Štart na Hviezdoslavovej

Predmet investície (obsah projektu)

Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov existujúcich
zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze v
rámci ŽSK - Ide o celkovú rekonštrukciu navrhovaných budov existujúcich
zariadení ŽSK na základe obhliadky investičnými pracovníkmi v spolupráci s
riaditeľmi príslušných zariadení.

8 DSS a zariadenie núdzového bývania, Matúškova
9 DSS a zariadenie núdzového bývania, Záskalická)

Zriadenie nového zariadenia - Centrum komunitných služieb Lipt.
Mikuláš
10

Zriadenie nových sociálnych služieb pri existujúcich zariadeniach
11 sociálnych služieb ŽSK - 5 zariadení podporovaného bývania
Spolu

Vypracoval: OSV ŽSK

Podmienka
financovania

Stav

IROP

250 000
200 000

250 000 €
200 000 €

300 000
300 000
200 000

300 000 €
300 000 €
200 000 €

300 000

300 000 €

300 000
200 000
200 000

300 000 €
200 000 €

Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych
služieb -Zriadenie úplne nového kom.centra na hornom Liptove
predovšetkým pre deti, mladých dospelých a dospelých odkázaných na
služby typu DSS a ŠZ ambulantnou formou a týždennou pobytovou
formou;
Zriadenie zariadení podporovaného bývania - Ide predovšetkým o nákup
bytov alebo rodinných domov (resp. rekonštrukciu rodinných domov),
prípadne postavenie rodinných domov.

Poznámky: v prílohe sa nachádzajú podrobnejšie informácie o plánovaných investíciách v rámci RIUS
V Žiline 11. augusta 2015

Predpokladaná
výška ivestície
(€)

2 250 000

200 000 €

Zdroj financovania
INTEREG V-A
OP Kvalita OP Ľudské
ŽP
zdroje
SK/CZ
SK/PL

INÉ

ŽSK

