
1 
 

Uznesenia 

z Mestského   zastupiteľstva  v Seredi, konaného  dňa  25.6. 2018 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo  a prijalo 

 

Uznesenie  č.  128/2019 
Schvaľuje 
Program  rokovania MsZ   
Hlasovanie:  prítomných 15, za  14,  proti 0, zdržalo sa   0, nehlasoval  1  
 

Uznesenie č.  129/2018 

A. Prerokovalo  

predloženie projektového zámeru s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 
v Meste Sereď“, predkladaného v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-
PO2-SC212-PZ-2018-8, 

B. Schvaľuje  

1/a predloženie projektového zámeru s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti v Meste Sereď“, predkladaného v rámci výzvy na predkladanie 
projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8,  

1/b  predloženie Žiadosti o NFP, ktoré bude podmienené schválením vyššie uvedeného 
projektového zámeru zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, 

1/c  realizáciu projektu na základe schváleného projektového zámeru a schválenej žiadosti 
o NFP,  

2.     formu a druh poskytovaných služieb  

• v zmysle podmienky č. 37 výzvy na predkladanie projektových zámerov  -  zavedenie 
a poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti v minimálnom rozsahu   

o všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých,  
o všeobecnej  zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,  
o špecializovanej gynekologickej ambulantnej zdravotnej starostlivosti , 

3.     spolufinancovanie projektu 

• vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, 
v maximálnej výške 41 175,00 EUR, 

• ostatných neoprávnených výdavkov, ktoré budú identifikované počas prípravy 
projektového zámeru, žiadosti o nenávratný finančný príspevok, hodnotenia projektu 
alebo počas realizácie projektu, 
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4. formu zabezpečenia partnerstva CIZS 

• v zmysle podmienky č. 37 výzvy na predkladanie projektových zámerov, 
o podľa alternatívy 1 - zmluvou o partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti v rámci Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. 

Hlasovanie:  prítomných 15, za  15, proti 0, zdržalo sa  0 

 

Uznesenie č.   130/2018 
Berie na vedomie 
Informácie o príprave rozpočtu mesta Sereď na roky 2019 - 2021.  
Hlasovanie:   prítomných  15, za  15, proti 0, zdržalo  sa   0     
 

V Seredi, dňa  26.6. 2018 

 

Zapísala:  Kolláriková   

 

 

       Ing. Martin Tomčányi 
           primátor  mesta   
 

 

 

Návrhová  komisia: 

Božena  Vydarená                    ............................. 

Milan  Buch                              ............................. 

Ing.  Marek  Lovecký                ............................ 


