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Príloha č.1) 

 

Návrh na uznesenie 
              

Uznesenie číslo XXXXI – ..... / 2018 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  XXXXI. zasadnutí dňa 08.11.2018 návrh  

na odsúhlasenie predloženia projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z fondov EU pre projekt: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Stará Turá“ a tento:  

 

a) schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

1) predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11 na predkladanie projektových zámerov za účelom 

integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej 

zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci (tzv. 2. etapa CIZS) 

z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vyhlásenej Ministerstvom 

zdravotníctva SR na projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Stará Turá“ 

(ďalej len „projekt“ alebo „CIZS“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu; 

 

2) nasledovnú formu a druh poskytovaných služieb CIZS: 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (5-krát), 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast (2-krát), 

- špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť (1-krát), 

- špecializovaná ortopedická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná neurologická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná interná ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná RTG ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná chirurgická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná diabetologická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná hematologická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná dermatologická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná zubná ambulantná zdravotná starostlivosť (4-krát), 

- špecializovaná očná ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná ušno-nosovo-krčná ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- logopédia, 

- liečebná rehabilitácia (2-krát), 

- zubná technika (2-krát). 

 

3) financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 1.058.823,52 EUR, 

z ktorých minimálne 5% spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je vo výške 

52.941,18 EUR a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov; 

4) zabezpečenie partnerstva CIZS vo forme zmluvy o partnerstve medzi hlavným partnerom, 

ktorým bude mesto Stará Turá a partnermi, ktorými budú poskytovatelia ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti. 

 

 

 

Z:  Mestský úrad 

Termín:  v súlade s výzvou o NFP 



Príloha č.2) 

 

Dôvodová správa 

 

Prijatie uznesenia č. .....-XXXXI/2018 je jednou zo základných podmienok pre prípravu 

podkladov na predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11, ktorú vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v 

zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho 

orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program. 

Vzhľadom na špecifický cieľ výzvy, ktorým je modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom 

integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti, predstavuje táto výzva príležitosť pre, Mesto Stará Turá, 

získať finančné prostriedky pre dokončenie rekonštrukcie budovy zdravotného strediska 

(predovšetkým dokončenie zateplenia obvodových stien budovy, rekonštrukcia a zateplenie strechy, 

dokončenie výmeny výplní okenných otvorov, vybudovanie kanalizačnej prípojky napojenej na 

verejnú kanalizačnú sieť, ...)  

 

 

 

 

Dňa:   05.11.2018 

Vypracoval:  Radovan Morávek 

                     vedúci odd. výstavby, ÚP a ŽP 

 

 

 

 

 


