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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 20.06.2018 
 

K bodu:            Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu:                                       
                                   „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová“   
                                   v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8  a predloženie Žiadosti   
                                   o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy na  
                                   predkladanie ŽoNFP, spolufinancovanie 
Spracoval:   Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Schválil:      Ing. Iveta Jurisová – prednostka úradu 
Predkladá:  Ing. František Bagin – primátor mesta 
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ – 13 x 
   primátor mesta 
   prednostka MsÚ 
   MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia a  
    Kultúry 
   MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku 
   MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania 

- hlavný kontrolór 
- vedúci VPS m. p. o. 

 
Materiál obsahuje: - Dôvodovú správu - Informáciu o predložení projektového zámeru za účelom 
realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
                                                  Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o predložení projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 a predloženie 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
 
B. Schvaľuje: 
a)  predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej  
     zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Nemšová v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-  
     2018-8 a predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci     
     príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP 
b)  ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú  
     ambulantnou formou 
c)  zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených   
     výdavkov projektu a žiadaným NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
     t.j. maximálne 40 000,- EUR a neoprávnených výdavkov projektu 
d) integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva  
     zmluvou o partnerstve.     

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Informácia  o predložení projektového zámeru za účelom realizácie projektu  
Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová  

v rámci výzvy RIP-PO2-SC212-PZ-2018-8 a predloženie Žiadosti o nenávratného finančný 
príspevok v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP 

 
Ministerstvo zdravotníctva SR 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  vyhlásilo dňa 09.04.2018 Výzvu na 
predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou 
budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 
 
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný 
program uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za 
účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti – pre projekty zamerané na centrá integrovanej 
zdravotnej starostlivosti dvojkolový proces výberu projektov. V rámci prvého kola je potrebné 
prihlásiť sa najskôr do výzvy na predkladanie projektových zámerov, t.j. do 08.06.2018 predložiť 
projektový zámer Ministerstvu zdravotníctva SR. Následne po získaní hodnotiacej správy 
projektového zámeru budeme oprávnení  zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektu – výzvy 
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

 
Mesto Nemšová pripravuje podanie projektového zámeru pre projekt: „Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová“ s termínom uzavretia hodnotiaceho kola do 08.06.2018 
 
Podmienky výzvy: 
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými typmi aktivít: 
A.) výstavba nových budov, 
B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov, 
C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich  
      stavebných objektov 
D.) zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, 
E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, 
F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým   
      pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 
G.) budovanie bezbariérových prístupov, 
H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 
       
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-
2018-8 predstavuje 70 000 000  EUR. 
Minimálna výška príspevku na jeden projekt: nie je stanovená 
Maximálna výška príspevku: príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja (zdroj Európskej 
únie) je v maximálnej výške 700 000 Eur/projekt. 
Maximálna dĺžka realizácie projektu: je stanovená na dobu 24 mesiacov od doby nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Do tejto doby sa nezapočítava obdobie 
kolaudácie. 
 
Spôsob financovania: 
Projekt bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 85% zo 
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo štátneho rozpočtu, ktorý bude mestu Nemšová 
poskytnutý v prípade schválenia Žiadosti o NFP, kombináciou predfinancovania a refundácie. 
 
 



 
Cieľ projektu: 
Mesto Nemšová má záujem zrekonštruovať existujúci objekt zdravotného strediska na ulici Odbojárov, 
súpisné číslo 189, na parcele C KN 233/7 a 233/2 k.ú. Nemšová za účelom vybudovania Centra 
integrovanej zdravotnej starostlivosti. 
Rekonštrukcia objektu bude pozostávať z nadstavby objektu, zabezpečenie bezbariérovosti objektu – 
vybudovaním výťahu, výmenou okenných otvorov a zateplenia obvodového plášťa. 
 
Rozpočet projektu k predloženiu projektového zámeru: 
Spracovanie PD:                 14 780,00,-  Eur bez DPH , 17 736,- Eur s DPH    
Stavebné práce:                 615 927,95,- Eur bez DPH, 739 113,54 Eur s DPH 
Stavebný dozor:                  11 319,50,-  Eur bez DPH , 13 583,40,- Eur s DPH    
Publicita projektu:                   800,00,-  Eur bez DPH,       960,00- Eur s DPH 
                                           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Spolu:                                642 827,45,- Eur bez DPH, t. j. 771 392,94 Eur s DPH 
 

 
Predpokladaná 5% spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu predstavuje čiastku 

vo výške  38 569,65- Eur s DPH.  
 
 

II. ETAPA DOKONČENIA OBJEKTU CIZS (Zdravotného strediska) 
 
Za účelom riešenia nadstavby zvyšnej časti objektu v hrubej stavbe – obvodové múry + okná + 

zastrešenie vrátane vnútorného dispozičného riešenia priečok rehabilitačného pracoviska sú predpokladané 
výdavky vo výške 90 815,42 Eur s DPH. Jedná sa o neoprávnené výdavky, ktoré by sme mali povinnosť 
hradiť z vlastných zdrojov.  

K tomu, aby bol pavilón B a C na druhom podlaží pripravený k užívaniu, je potrebné dofinancovať 
a zrealizovať: 
- kúrenie (novovybudované rozvody sa už len napoja na jestvujúci kotol, ktorý je nadimenzovaný na celý 
objekt) 
- zdravotechniku 
- osvetlenie a elektroinštaláciu 
- podlahy 
 
Uvedené predpokladáme vybudovať v sume 220 000,- Eur, ktorá je odhadovaná, nakoľko v súčasnosti 
máme k dispozícii len architektonickú štúdiu s rozpočtom. V súčasnosti sa pripravuje PD k stavebnému 
povoleniu a zároveň aj výkaz výmer a rozpočet, ktorý môže by navýšený maximálne o 10%. Projektová 
dokumentácia k realizácii sprevádzkovania pavilónu B a C na 2. poschodí sa nepripravuje.  
Mesto môže v období realizácie rekonštrukcie zdravotného strediska v zmysle uzatvorenej Zmluvy 
o poskytnutí NFP zvážiť ďalšie využitie pripravovaných priestoroch pavilónov B a C 2. NP. Je možné 
tieto využiť na rehabilitačné pracovisko, lekáreň, detské jasle, sociálne služby typu denného stacionára. 
Následne pripraviť PD ako aj spôsob financovania týchto prác. 
 
 
Prílohy: 
Rozpočet projektu – stavebné práce – oprávnené výdavky 
Rozpočet projektu – stavebné práce – neoprávnené výdavky 
Pôdorys 1. NP – nový stav 
Pôdorys 2. NP 
Perspektíva 

 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková, dňa 07.06.2018 


