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Výpisy uznesení MZ  z 21. zasadnutia, konaného dňa 12. 01. 2021  
 
Uznesenie  č. 367/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 510 024 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 368/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
pre účely predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej 
zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, č. 
výzvy IROPPO2-SC212-2020-58:  
1. zabezpečenie realizácie projektu “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, 
Hurbanovo“  v  objekte  zdravotného  strediska  na  ul.  Komárňanská č. 104,  Hurbanovo  
2. zabezpečenie zavedenia poskytovaných služieb v „Centre integrovanej zdravotnej 
starostlivosti, Hurbanovo“ v rozsahu:  
     1. všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých  
     2. všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast  
     3. špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť  
     4. špecializovaná zubno-lekárska ambulantná starostlivosť  
     5. špecializovaná chirurgická ambulantná starostlivosť  
     6. špecializovaná rádio diagnostická ambulancia  
     7. špecializovaná ambulantná starostlivosť v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej   
         rehabilitácie  
     8. iné zdravotnícke a sociálne služby  
           1. služby sociálneho poradenstva, opatrovateľská služba, požičovňa zdravotníckych   
               pomôcok,  
           2. služby domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu “Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo“, ktorého celkové rozpočtované výdavky 
pre  účely  predloženia  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  predstavujú  sumu 
1 691 000,00 Eur, s výškou spolufinancovania žiadateľa 41 176,47 Eur z vlastných 
finančných zdrojov, tj. 5% z celkových oprávnených výdavkov 823 529,41 Eur (NFP 85% 
EFRR: 700 000,00 Eur, NFP 10% ŠR: 82 352,94 Eur),  
4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu “Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo“, ktorého celkové rozpočtované výdavky 
pre účely predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok predstavujú sumu 
1 691 000,00 Eur, s výškou spolufinancovania žiadateľa 867 470,60 Eur z vlastných 
finančných zdrojov, tj. 100% z celkových neoprávnených výdavkov 867 470,60 Eur, 
5. formu zabezpečenia partnerstva v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, 
Hurbanovo prostredníctvom Zmluvy o partnerstve. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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