
 
 

Z á p i s n i c a 

z pracovného stretnutia projektu Centra intenzívnej zdravotnej starostlivosti „CIZS,“ konaného dňa 
31.01.2023 o 15.30 hod. v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa 

  
 Prítomní: 

Primátor mesta:       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
MEDICAL, n.o. - štatutár:  PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA 
Poslanci:    Peter Budinský, MUDr. Mária Bradiaková, Peter Forgáč, Maroš  
                                                  Marko, Anton Medveď, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton   
                                                  Tencer, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Anton Žňava 
Ďalší prítomní:           Mgr. Ľudmila Rajnohová 

PhDr. Lenka Šubová  
 

Ospravedlnení: 
Poslanci:        JUDr. Vladislav Lalka, Ing. Peter Pšenák, Ing. Karol Tužinský 
 

 
Primátor mesta privítal prítomných a otvoril pracovné stretnutie. Cieľom bolo dohodnutie 
rozhodnutia o smerovaní projektu Centra intenzívnej zdravotnej starostlivosti „CIZS.“   
 
Na pracovnom rokovaní boli Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA a PaedDr. Mgr. Ivanom 
Balážim, MBA, DBA odprezentované  súhrnné informácie celého procesu a postupu projektu CIZS: 

• je realizovaný neziskovou organizáciou MEDICAL, n.o., nové centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti bude zriadené v budove č. 107 na ulici Cintorínska 20 v Novej Bani   
(v jednej ucelenej časti budovy objektu bývalej nemocnice);  

• účelom je: modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy, poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti na jednom mieste;  

• je podporený z výzvy Ministerstva zdravotníctva SR č. IROP-PO2-SC212-2020-58 z 
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP); 

• dňa 1.6.2021 mesto poukázalo sumu  22 500 € ako výšku peňažného vkladu pri zriadení 
neziskovej organizácii, ktorá je povinná v zmysle štatútu i zákona. Takúto sumu poukázal aj 
Mediform s.r.o. 29.6.2021 a v ten deň bola uhradená suma 20 000€ za projekt 
k rekonštrukcii (PD). Faktúra za PD bola vystavená v januári 2021 na 39 600€. Dňa 4.8.2021 
mesto vložilo 19 600€ a 6.8.2021 bola zrealizovaná ďalšia úhrada, čím bola faktúra za PD 
uhradená; 

• Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bola uzavretá 31.3.2022, 
účinná: 12.4.2022 a platná je do 31.12.2023 (vrátane ukončenia realizácie projektu); verejné 
obstarávania: prvé bolo zrušené, druhé bolo úspešné a došlo k podpísaniu zmluvy o dielo: 
29.4.2022; prebratie staveniska sa uskutočnilo 16.11.2022; od decembra 2022 sa realizujú 
stavebné práce v budove, v januári vystavená 1 faktúra na refundáciu, kontrola na mieste z 
ministerstva sa vykoná 15.2.2023 v rámci nadväznosti na ďalšie práce sa budeme uchádzať 
o indexáciu NFP vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov a práce; 

• pracovné rokovanie s Ministerstvom zdravotníctva SR sa uskutočnilo v polovici júna 2022 
na pôde MEDICAL, n.o., Cintorínska ul., Nová Baňa za účelom informácie o možnosti 
navýšenia NFP a dňa 30.6.2022 pracovné stretnutie na pôde mestského úradu s členmi 
Správnej rady a Dozornej rady so zámerom vysvetliť si možnosti  „dofinancovania rozdielu“ 
projektu;  



 
 

• uskutočnilo sa viacero zmien v členoch Správnej rady a Dozornej rady od začiatku projektu 
nasledovne (aktuálni členovia sú označený žltou): 

Správna rada za mesto: 
prví členovia Vladislav Lalka, Karol Tužinský,  
vzdanie sa Karol Tužinský a schválenie Maroš Marko,  
vzdanie sa Vladislav Lalka a Maroš Marko (prerokuje sa 21.2.2023),  
návrh Peter Forgáč, Branislav Jaďuď (prerokuje sa 21.2.2023) 
 
Správna rada za Mediform: 
prví členovia Kvetoslav Balážiová, Michaela Juhásová 

 
Dozorná rada za mesto: 
prví členovia Maroš Marko, Juraj Kološta, 
prechod Maroš Marko do Správnej rady a schválenie Ľudmila Rajnohová, 
vzdanie sa Ľudmila Rajnohová a schválenie Anton Medveď, 
vzdanie sa Juraj Kološta a schválenie Peter Budinský 
 
Dozorná rada za Mediform: 
prví členovia Juraj Juhás, Marcela Forgáčová 
odvolanie Marcela Forgáčová a schválenie Jozef Mokrý 

Na základe uvedených informácií je potrebné prijať rozhodnutie o realizácii alebo nerealizácii 
projektu a forme dofinancovania zvyšných neoprávnených výdavkov. Diskusia sa niesla v duchu 
prehodnotenia možných plusov, mínusov a rizík, ktoré sú s projektom spojené.  

Prítomní sa spoločne zhodli na uvedených skutočnostiach:    

• od roku 2019, kedy bol podaný projekt prešli 3 roky administratívneho spracovania a zostal 
rok 2023, ktorý je realizačný, čo prestavuje časové riziko pre požiadavku na ukončenie 
rekonštrukčných prác do 21.12.2023 a tým spôsobené aj možné finančné riziko; 

• je potrebné zabezpečiť sfunkčnenie Správnej rady a Dozornej rady na báze pravidelných 
pracovných stretnutí s voľbou predsedov obidvoch rád a s riadnym uplatnením ich mandátu 
pri výkone v Správnej a Dozornej rade Medical n.o.; 

• informovanie členov rád o finančnom stave na bankovom účte Medical n.o., vrátane všetkých 
uskutočnených finančných operácií a harmonograme rekonštrukčných prác; 

• úvaha o stavebnom dozore zo strany mesta Nová Baňa, ako aj návrh na požiadanie 
ministerstva o termín predĺženia realizácie projektu; 

• viackrát sa urobilo všetko pre to, aby projekt mohol napredovať, teraz to treba uchopiť tak, 
aby sme nemali sankčné finančné plnenie a implementácia projektu mala zdarný priebeh. 

 

Primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a stretnutie ukončil. 
 
 
 
 

  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA                
                              primátor mesta   

 
               

Zapísala: PhDr. Lenka Šubová 


