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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

12. 12. 2019 

PREDMET:   

Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti v Spišskej Novej Vsi 

 

Predkladá:   Ing. Pavol Bečarik,  primátor mesta 

Spracoval:   Ing. Darina Paveleková, vedúca referátu rozvoja mesta 

     

     

Dôvod predloženia:              Príloha k predkladanému projektovému zámeru 

 

Podpisy: 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves schvaľuje: 

 

a) predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 na predkladanie projektových 

zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania 

centier integrovanej zdravotnej starostlivosti z Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP) vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR na projekt 

„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves“ (ďalej len 

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

 

b) nasledovnú formu a druh poskytovaných služieb CIZS na podklade záujmu 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti oslovených v súlade s pravidlami 

transparentnosti výberu poskytovateľov služieb: 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (min. 2-krát), 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, 

- špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť. 

 



c) 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; 

 

d) zabezpečenie partnerstva CIZS vo forme zmluvy o partnerstve medzi hlavným 

partnerom, ktorým bude Mesto Spišská Nová Ves a partnermi, ktorými budú 

poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

Mesto Spišská Nová Ves  sa plánuje zapojiť do výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 na 

predkladanie projektových zámerov a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok za 

účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej 

zdravotnej starostlivosti z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 

vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR na projekt „Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti Spišská Nová Ves“ s termínom predloženia projektového zámeru 31. 12. 2019. 

Predmetom projektového zámeru je Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu 

zdravotného strediska na Hutnícka 20, v Spišskej Novej Vsi tak, aby  bol objekt moderne 

riešený a zabezpečil aj integráciu potrebných sociálnych služieb. Hlavným stavebným cieľom 

projektu je optimalizácia energetickej efektívnosti objektu. 

Proces výberu žiadostí je dvojkolový, v tejto fáze ide o predloženie projektového zámeru ako 

rámcovej špecifikácie plánovanej investície, po jeho schválení bude vypracovaná podrobná žiadosť 

o NFP s konkrétnym obsahom, podrobným rozpočtom, projektovou dokumentáciou a príslušnými 

povoleniami (predpoklad marec/apríl 2020). 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 5. 12. 2019              


