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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie 

Návrh na podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej 

zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti na rok 

2018, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch schvaľuje 

1. predloženie a realizáciu projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti s názvom 

projektu „Nová poliklinika Nováky, Rastislavova ulica, Nováky“. Projekt bude predložený 

v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy IROP-PO2-SC212-

PZ-2018-8. 

 

2. zavedenie povinných služieb pre vyššie uvedený projekt podľa bodu 1 v nasledovnom 

rozsahu: 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých, 5 ambulancií 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast 



- špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- stomatologická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- endokrinologická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- ortopedická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- oftalmologická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- ORL ambulantná zdravotná starostlivosť 

- urologická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- dermatovenerologická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- neurologická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- psychologická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- geriatrická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- interná ambulantná zdravotná starostlivosť 

- chirurgická ambulantná zdravotná starostlivosť 

- ambulantná zdravotná starostlivosť cievnej chirurgie 

- ambulancia zdravotnej starostlivosti fyziatrie a liečebnej rehabilitácie 

- pracovisko RDG a USG 

- lekáreň 

 

3. zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov potrebných na spolufinancovanie výdavkov 

projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany mesta predstavuje minimálne rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a výšky žiadaného nenávratného finančného 

príspevku, t.j. 36 842,11 EUR a financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 

1 377 057,89 EUR 

 

4. zabezpečenie partnerstva formou zmluvy o partnerstve pre vyššie uvedený projekt podľa 

bodu 1. 

 

___________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

Na základe zverejnenej výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie 

primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej 

starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 si Vám dovoľujeme predložiť vyššie 

uvedený návrh uznesenia, ktoré je formulované v zmysle podmienok výzvy. 


