
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 29. 05. 2019                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 5 

 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 
Spracovala: Ing. Lucia HAMBALKOVÁ, referentka Obce Močenok 

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 5.5 - III./OZ/2019 
 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 29. 05. 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  
 
 

a) b e r i e   na vedomie 
 

informáciu starostu obce o avizovanej výzve OP IROP 2  Ľahší prístup  

k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
 

 

b)  p r e r o k o v a l o  

zámer podania žiadosti projektového zámeru 
 
 

c) s c h v a ľ u j e 
zámer podania žiadosti projektového zámeru pre avizovanú 
výzvu OP IROP 2, Ľahší prístup k efektívnejším verejným 

službám, 2.1.2 Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry  
za účelom integrácie PZD (primárnej 

zdravotnej starostlivosti) 
 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 
 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 



Dôvodová správa: 
 

Ministerstvo zdravotníctva ako sprostredkovateľský orgán pre IROP (ďalej aj „SO pre IROP”, „MZ 

SR“ alebo „poskytovateľ“) plánuje v rámci špecifického cieľa 2.1.2 (ďalej len „ŠC 2.1.2“) na prelome 

augusta/septembra 2019 vyhlásiť ďalšie kolo výzvy pre projekty zamerané na centrá integrovanej 

zdravotnej starostlivosti. 

 

Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt podľa žiadateľa  

Typ žiadateľa 

Zdroj 
financovania 

NFP zo zdrojov IROP                           

maximálna výška príspevku 

Vlastné zdroje žiadateľa 

minimálne spolufinancovanie 

COV  EFRR z COV  ŠR z COV  VZ  

subjekty verejnej správy      
(obce a VÚC )

1
 

100 % 85 % 10 % 5 % 

neziskové organizácie
2
 100 % 85 % 10 % 5 % 

 
Minimálna výška zo zdrojov EFRR: 400 tis. eur/projekt. 

Maximálna výška zo zdrojov EFRR: 900 tis. eur/projekt. 

 

V rámci budovania infraštruktúry CIZS 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. 

 

Obec Močenok má v pláne sa zapojiť do výzvy s projektom, ktorého cieľom bude rekonštrukcia 

vnútorných priestorov zdravotného strediska v podmienkach zníženia energetickej náročnosti v zmysle 

aktuálnej legislatívy. Na začiatok je potrebné schváliť zámer podania žiadosti o projektový zámer 

obecným zastupiteľstvom. Následne sa dá vypracovať energetický audit a príprava projektového 

zámeru. 

 

Predrealizačný energetický audit (6.873 Eur)       OV  

Projektová dokumentácia k podaniu projektového zámeru (4.920 Eur)    OV  

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (17.760 Eur)     OV  

Energetický certifikát budovy (1.920 Eur)       OV  

Vypracovanie žiadosti o NFP (1.000 Eur)       NV  

Realizácia verejného obstarávania        NV  

Konzultačná činnosť (1.000 Eur)        NV  

Stavebný dozor          OV  

Externý manažment (5.000 Eur)       OV 

 

OV – oprávnený výdavok 

NV – neoprávnený výdavok 

                                                 
1 Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
2 Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.  


