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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 7.11.2019 o 16.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani 
Prítomní: 
Poslanci Mestského zastupiteľstva: 
Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, 
Igor Moško, Anton Medveď, Ján Psotka, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima 
                          
Ospravedlnený:   Mgr. Ján Škvarka 
Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová 
Vedúci oddelení:    Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Iveta Lukáčová – ospr.,   

Jaroslav Svetík – ospr., Ing. Jozef Spurný  
Hlavná kontrolórka:  Ing. Mgr. Eliška Vallová  
Právnička mesta:   Mgr. Eva Rupcová – ospr. 
 
Riaditelia mestských podnikov:  Anna Tužinská, riaditeľka MsBP, s.r.o. Nová Baňa,  

Viťazoslav Chrappa, riaditeľ MsL, spol. s r.o.,Nová Baňa  
Ľuboš Palaj, riaditeľ TS mesta Nová Baňa 

 
Riaditelia školských zariadení: Mgr. Mariana Andrášiková, poverená riadením ZŠ J. 

Zemana – ospr. 
                                                    Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa  

PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa – 
ospr.  
Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ Nábrežná, Nová Baňa  

                                                                                                        
Prizvaná: Ing. Jana Šeclová, oddelenie VaI, SÚ, ŽPaSM na   

Mestskom úrade  Nová  Baňa 
                                                                                                                                          
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril a viedol Mgr. MVDr. 
Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa.  Zasadnutie  bolo  zvolané  v  zmysle 
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1 v znení neskorších predpisov.                                                                                               

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, 
z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 12 poslancov, primátor mesta Nová Baňa 
vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné.  
 
Za zapisovateľku bola určená: Marta Müllerová 
Overovatelia zápisnice:   Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta 
Návrhová komisia:  Milan Rafaj, Mgr. Adrian Zima, Anton Medveď 
Pracovné predsedníctvo:    Ján Psotka 
 
 
Hlasovanie  o návrhovej  komisii,  overovateľoch  zápisnice,  pracovnom  predsedníctve  
a  zapisovateľke: 
Hlasovanie č. 1 - na základe technickej chyby sa hlasovanie v predmetnej veci zopakovalo. 

Hlasovanie č. 2: 
prítomní - 12 
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za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Igor Moško, Anton Medveď, Ján Psotka, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 - bolo prijaté 
 

 
Program rokovania je  nasledovný:     

O t v o r e n i e 
1. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) 

Z á v e r 
 
Hlasovanie č. 3 o programe MsZ: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Igor Moško, Anton Medveď, Ján Psotka, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 - bolo prijaté 
 
1.  Centrum integrovanej zdravotnej starostlilvosti 
 

Predkladateľom a spracovateľom bodu je  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 
primátor mesta Nová Baňa.   
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje   
 

a) predloženie projektového zámeru pre vznik Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti (CIZS) na základe výzvy IRO-PO2-SC212-PZ-2019-13 za účelom 
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti, 

b) vypracovanie architektonickej štúdie CIZS, 
c) zriadenie Neziskovej organizácie (NO) za účelom poskytovania všeobecne 

prospešných služieb formou zabezpečenia integrácie služieb zdravotnej starostlivosti 
za účelom ochrany zdravia obyvateľstva, 

d) prípravu zakladacích dokumentov NO s paritným zastúpením obce a poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti (model B). 

 
Dôvodová správa 

Predmetom projektu je vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste 
Nová Baňa (CIZS) prostredníctvom výstavba nového objektu zdravotného strediska. 
Realizácia projektu zahŕňa výstavbu nových ambulancií s modernu zdravotníckou a IKT 
technickou. 
Cieľom projektu je integrácia primárnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom 
vybudovania CIZS, ktorá prispeje k dostupnej, kvalitnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti 
v spádovej oblasti mesta Nová Baňa. V CIZS budú integrovaní poskytovatelia ambulantnej 
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zdravotnej starostlivosti s cieľom  zabezpečiť včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu 
prostredníctvom kvalitných zdravotníckych služieb. 
 
PharmDr.Chano – ako povedal pán primátor Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 24.10.2019  
vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov, za účelom integrácie primárnej 
starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Cieľom 
je modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej 
starostlivosti. Základnou podmienkou, aby mesto v spolupráci s poskytovateľmi mohlo byť 
zapojené do tohto projektu je, že v CIZS musí ordinovať minimálne jeden a pol úväzku 
všeobecného lekára (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo), 
všeobecný lekár pre deti a dorast (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria), 
lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo a ďalší špecializovaní lekári. Prečo sa 
v uznesení hovorí o neziskovej organizácii je to, že podľa mojich informácií mesto 
nedisponuje pozemkom alebo budovou, kde by podobné centrum mohlo vzniknúť. V prípade, 
že by takýto čistý pozemok bol, je riziko, že by existujúci poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti neboli ochotní sa sťahovať. Túto garanciu nemáme ani teraz, preto je to na 
aktivite novovzniknutej neziskovej organizácie, ako bude komunikovať s lekármi alebo 
poskytovateľmi zdravotnej  starostlivosti a aké podmienky v novovzniknutom centre 
poskytne. Preto z tohto pohľadu sa javí výhodnejšia spolupráca mesta s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti. Prečo vôbec sa mesto v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti chce pustiť do takéhoto projektu sú nasledovné dôvody:  

• obyvateľom chceme poskytnúť atraktívnejšie prostredie, v ktorom bude pacient 
ošetrený alebo bude čakať na vyšetrenie u lekára  

• ponúknuť služby, ktoré doteraz  niektoré ambulancie neposkytovali 
• prilákať naspäť lekárov, ktorí v meste chýbajú: psychiater, neurológ a alergiológ 

a prípadne ďalšie odbornosti, s lekármi ktorých budú zástupcovia NO jednať. 
Ponúknuť v meste ordinujúcim lekárom atraktívnejšie prostredie, lepšie priestorové 
vybavenie a moderné prístrojové vybavenie, kde oprávnenými nákladmi, v prípade tejto 
výzvy je napr. aj zakúpenie niektorých prístrojových vybavení. Časový rámec celej výzvy má 
dve kolá. Do 31.12.2019 musí mesto požiadať ministerstvo zdravotníctva o zapojenie sa do 
tohto projektu, kde podmienkou na podanie prihlášky do tohto projektu je vytvorenie 
architektonickej štúdie s presným vymenovaním poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
ktorí budú v centre CIZS fungovať. Zo strany poskytovateľov je potrebné mať potvrdené 
čestné vyhlásenie, že do takéhoto centra majú záujem sa presťahovať a fungovať v ňom 
minimálne 5 rokov.  V druhom kole – v roku 2020 je potrebný vznik neziskovej organizácie 
a samotná žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorý je podmienený tým, že musí byť 
vydané právoplatné stavebné povolenie a musia byť naplnené orgány neziskovej organizácie. 
Kde by takéto centrum mohlo vzniknúť? Jednalo by sa o rekonštrukciu existujúcej polikliniky 
ZDRAVIE na ul. Švantnerova č. 23. Bude to potrebné ale ešte presne vymedziť, čo bude 
úlohou architektonickej štúdie, ktorú bude potrebné realizovať v priebehu najbližších 
týždňov, v prípade, keď poslanci MsZ dnes schvália návrh uznesenia. V prípade, že MsZ 
prijme toto uznesenie, na webe mesta, musí byť minimálne jeden mesiac zverejnený oznam 
o tom, že Mesto Nová Baňa má záujem zapojiť sa do takejto výzvy, aby všetky poskytovatelia 
v spádovej oblasti Nová Baňa mali možnosť zapojiť sa a prihlásiť sa o fungovanie v centre 
integrovanej zdravotnej starostlivosti. Po vyhlásení tejto výzvy prebehnú rokovania 
s jednotlivými poskytovateľmi, aby sa ujasnilo, kto tam má  záujem fungovať, v akých 
priestoroch by mal záujem fungovať, čo by potreboval na to svoje fungovanie, aby sa vedel 
nastaviť predbežný finančný rozpočet žiadosti a aby sa vedela prispôsobiť aj architektonická 
štúdia jednotlivým požiadavkám poskytovateľov. Oprávneným nákladom je prístavba 
a rekonštrukcia, energetické využitie, prípadne nákup prístrojového a počítačového 
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vybavenia, prístroj pre lekárov od sona cez EKG a ďalšie veci, ktoré by prípadne lekár 
potreboval. Mesto Nová Baňa bolo zaradené do kategórie „typ projektu A“, čo je projekt 
s lokálnym vplyvom bez uplatnenia schémy štátnej pomoci. Celkový objem peňazí, ktorý 
Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo na túto výzvu je 30 mil. eur. Pri type projektu „A“   
žiadateľ o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku môže žiadať až do výšky 700 tis. 
eur, pri 5 %-tnej spoluúčasti neziskovej organizácie. Doba nutného fungovania neziskovej 
organizácie je 5 rokov od kolaudácie a doba na výstavbu CIZS je 24 mesiacov, takže 
najneskôr do roku 2023 musí byť toto centrum postavené, skolaudované, sprevádzkované 
a obsadené lekármi. Podmienkou na to, aby lekári v centre mohli fungovať je to, že musia byť 
všetci zazmluvnení všetkými zdravotnými poisťovňami a musia poskytovať zdravotnú 
starostlivosť v centre minimálne 5 rokov.  
 
Primátor mesta – treba si uvedomiť, že výzva je rozdelená na dve časti, prvá je predloženie 
projektového zámeru a druhá časť je predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
Projektový zámer môže podať iba oprávnený žiadateľ, ktorý je objekt územnej samosprávy. 
Projektový zámer nemôže podať nikto iný. V predchádzajúcom MsZ sme schvaľovali v rámci 
zmeny rozpočtu 5 tis. eur na to, aby sme mali možnosť zaplatiť architektonickú štúdiu, ktorá 
je nevyhnutnou súčasťou projektového zámeru. Výzva bola vyhlásená 24.10.2019 a do 
31.12.2019 musí byť projektový zámer odovzdaný a šťastie praje pripraveným. Prvé kolo 
celého projektu vyšlo v auguste 2018 a napr. Žarnovica sa do toho zapojila a uspela. My sme 
oprávneným žiadateľom v rámci mapy a v tejto fáze sa môžeme uchádzať aj my. Zo 
zastupiteľstva potrebujeme získať mandát, že ideme projektový zámer podať. To je v podstate 
v návrhu na uznesenie. Do 31.12.2019 musíme dať vypracovať architektonickú štúdiu, ale 
musíme aj zriadiť neziskovú organizáciu (NO), jej vznik nie je ale teraz nevyhnutný. Nie je to 
ani možné, pretože min. 30 dní musí byť verejne na webe dostupná výzva na poskytovateľov, 
ktorí sa do tej výzvy môžu zapojiť. My sme získali zoznam všetkých poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti z VÚC. Ak tento mandát dostaneme, že ideme predložiť projektový 
zámer, tak to bude  zajtra zverejnené na webe. Špecializovaní lekári nás do stanoveného 
termínu môžu kontaktovať na uvedenom kontakte, za účelom zapojenia sa do výzvy. Zajtra 
môže na web pribudnúť aj zámer realizácie projektu, ktorý v texte zahŕňa vybrané informácie 
zo samotnej výzvy, pričom v tomto projektovom zámere sa bavíme o tom, že sa Mesto Nová 
Baňa predkladá na diskusiu zamýšľaný investičný zámer, v súvislosti s predmetnou výzvou, 
ktorý bol prerokovaný MsZ. Spolu so zámerom vytvorenia NO, ktorá bude budúcim 
prípadným prijímateľom nenávratného FP – prístavba, rekonštrukcia objektu zdravotného 
strediska na ulici Švantnerova č. 23 v Novej Bani, podľa rozvojových potrieb a náročnosti sa 
zváži aj priestorové rozšírenie objektu tak, aby bol moderne riešený a zabezpečil aj integráciu 
potrebných sociálnych služieb. Keď sa toto uzavrie, potom bude MsZ znovu rokovať 
o konkrétnej NO, ktorá musí mať stanovené svoje orgány, v ktorých musí byť na jednej strane 
zastúpené mesto a na druhej strane poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti. Tieto dve 
strany vytvoria NO so svojou zakladateľskou listinou a so svojím štatútom, ktorý musí byť 
jasný pre uznesenie, ktoré budeme potrebovať pre samotné podanie nenávratného FP. Lebo to 
ďalšie uznesenie musí obsahovať presnú formu – nezisková organizácia, spolufinancovanie 
a zoznam ambulancií konkrétnych lekárov. Toto dnes neexistuje. Dnes existuje návrh na 
uznesenie na vznik CIZS a podanie projektového zámeru. Oprávneným žiadateľom pri 
predkladaní žiadosti o nenávratný FP bude objekt územnej samosprávy ako v Žarnovici, alebo 
nezisková organizácia zriadená podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby a zakladateľom ktorej je obec a poskytovatelia zdravotníckej 
starostlivosti a zároveň má v predmete činnosti uvedené zabezpečenie integrácie služieb 
zdravotníckej starostlivosti a ochrany zdravia obyvateľstva. Sú tu uvedené aj podmienky 
preukázania zabezpečenia partnerstva v CIZS – alternatíva 1 je zmluva o partnerstve, 
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alternatíva 2 je nezisková organizácia. V rámci NO tu máme v návrhu na uznesenie, že ideme 
podľa modelu B, kde je rovnocenné postavenie a všetky rozhodnutia NO sa musia prijímať 
spoločným konzesom.    
 
Ing.Valachovičová,PhD. – súhlasím s modelom B, nielen z toho dôvodu, že mesto 
nedisponuje pozemkom, ale aj kvôli tomu, že nemáme na to personálne kapacity a vieme 
využiť skúsenosti nadobudnuté počas niekoľkých rokov v minulosti. Partnera s ktorým do 
tejto výzvy pravdepodobne, až sa to dnes podarí, pôjdeme. Mne toto partnerstvo vyhovuje, 
chcem sa ale spýtať, ZDRAVIE nie je jediný objekt, ktorý v Novej Bani poznáme na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Máme tu v pamäti aj našu nemocnicu, chcem sa 
spýtať, či počas mesiacov prípravy ste podnikli nejaké kroky, aby sme mohli získať aj tieto 
priestory. Ak áno, prečo to nebolo úspešné?  Prečo ideme práve touto formou – rekonštruovať 
a rozšíriť prevádzku ZDRAVIA? 
 
Primátor mesta – V Novej Bani sú dva subjekty, takže máme dve možnosti. Nejako 
dramaticky sa vyvinul koniec Novobanskej nemocnice, čo si pomerne živo pamätám. Lekári 
boli de facto  ako keby zrazu „na ulici“ a vznikol tu subjekt, ktorý zabezpečuje poskytovanie 
zdravotníckej starostlivosti vo svojich priestoroch prostredníctvom PharmDr. Chanu od roku 
1996.  V nemocnici vznikla spoločnosť, ktorá je v polohe poskytovateľa zdravotníckej 
starostlivosti a má zamestnaných lekárov s určitými špecializáciami. Je to špecializovaná 
ambulantná starostlivosť, je tam röntgen, sono a rehabilitácia. Čo tam ale absentuje, pokiaľ ja 
viem, je pediatria a primárna zdravotná starostlivosť na strane všeobecného lekára pre 
dospelých, je tiež myslím zastrešená jedným lekárom. Pre nás voľbou na to, koľko je  
požiadavka v rámci výzvy na to, aby sme mali možnosť získať túto výzvu požadovaným 
počtom, bola voľba osloviť len jeden subjekt a to je subjekt, ktorý sa tu prezentoval, 
PharmDr. Chano. V NO budú figurovať zástupcovia mesta a na strane poskytovateľov 
zdravotníckej starostlivosti konkrétni lekári. Čiže v NO nebudeme mať zastrešenú ani formu 
firmy ZDRAVIE, ani by tam nebol iný subjekt, lebo to je medzi týmito dvoma partnermi. 
Nemocnica a zariadenie, ktoré v nej je využíva priestory celého areálu možno v ¼ a zvyšok 
má veľa otáznikov.  
 
Ing.Valachovičová,PhD. - nenarážala som tak ani na voľbu partnera pre spoluprácu, vravím, 
že súhlasím s tým, pretože tie skúsenosti dokladujú, že by to mohlo byť dobré. Skôr sa mi 
jednalo o to, či tie priestory nie sú dostupné, pretože čo sa týka doktorov, to je na základe 
čestného vyhlásenia do budúcna. Čiže my nemusíme nejako špeciálne analyzovať súčasný 
stav, pokiaľ sa nám oni za mesiac vyjadria, že sa zaviažu na 5 rokov tak myslím, že je to 
v poriadku.  
 
Primátor mesta - je tam ale aj podmienka, myslím, že má mať 2 roky praxe. Takých máme 
tu v ZDRAVÍ a o iných neviem. 
 
JUDr.Lalka – bolo tu povedané, že v decembri sa budú dojednávať bližšie podmienky 
vzťahu medzi mestom a subjektom, ktorý odklepneme, že s ním budeme spolupracovať. 
Chcem sa spýtať, či sa dajú za ten mesiac ešte dojednať podmienky, na základe zmluvy 
o partnerstve, medzi nami, alebo je to už teraz vopred určené a už sa s tým nedá nejakým 
spôsobom hýbať?  
 
Primátor mesta - štatút NO a zakladaciu listinu NO, máme k dispozícii, všetky kroky, ktoré 
realizujeme nerobíme sami v meste, ale máme externého konzultanta. Pokiaľ budú otázky, 
budeme ich posúvať ďalej na kompetentných a budeme sa snažiť získať kvalifikovanú 
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odpoveď. Som za to, že sa dá našpecifikovať zmluvne to, čo vyhovuje jednej aj druhej strane, 
pokiaľ je to možné v zmysle platnej legislatívy.  
 
JUDr.Lalka - čiže, pokiaľ sa budú spĺňať všetky podmienky vzhľadom na výzvu, tak tie 
ostatné veci medzi nami sú ešte otvorené?  
 
Primátor mesta - áno, splníme to požadované a všetko navyše, čo je legislatívne možné sa 
tam určite ukotví.  
 
JUDr.Lalka - bolo povedané, že udržateľnosť tohto projektu je 5 rokov. Čo bude nasledovať 
po 5 rokoch? Aká bude pozícia mesta v tomto projekte?  
 
Primátor mesta - tá lehota sa skrátila, pôvodná lehota bola 10 rokov.  Mesto nemá záujem, 
aby z toho za 5 rokov bola herňa alebo hotel, ale aby to slúžilo na ten účel, na ktorý boli 
vyčlenené tie prostriedky. Budeme žiadať garanciu na omnoho dlhšiu dobu, ako je 5 rokov 
a myslím si, že na dlhšiu dobu, ako je 10 rokov. Akou formou to budeme vedieť spraviť, na to 
nám budú vedieť kvalifikovanie odpovedať právnici. Budeme sa chcieť dostať k nejakej 
limitácii, aby tá budova nemohla byť odpredaná, aby nemohla slúžiť na iný účel. To sa dá 
spraviť napr. nejakým vecným bremenom na liste vlastníctva.  
 
JUDr.Lalka – chcem sa spýtať p. Chana, akým spôsobom to bude riešené po 5 rokoch 
z pozície mesta, z pozície Vašej, tá nezisková organizácia? Bude ďalej NO pokračovať alebo 
bude končiť? Ak bude končiť, čo bude ďalej? 
 
PharmDr.Chano – tak, ako povedal pán primátor, všetko sa dá dohodnúť, všetko je ešte 
v štádiu kreovania a riešenia. Postup by mal byť taký, je to uvedené aj vo výzve, tým, že 
mesto nedisponuje nehnuteľnosťami a naša spoločnosť vlastní polikliniku ZDRAVIE a je to 
podmienka č. 23 – mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenie na realizáciu 
aktivít projektu, kde je možnosťou, že NO je vlastníkom alebo, čo bude v našom prípade, 
dlhodobým nájomcom pozemkov resp. existujúcej infraštruktúry zdravotníckych zariadení. 
Takýmto spôsobom plánujeme zapojenie našej spoločnosti do NO, prostredníctvom 
nenávratného finančného príspevku bude zhodnotená, či už nehnuteľnosť alebo pozemky. 
Tým, že budú využívané a doteraz boli tieto budovy využívané ako zdravotnícke zariadenie, 
nevidím dôvod, prečo by nemala nová poliklinika, ktorá bude zrekonštruovaná a vystavaná, 
fungovať ďalej ako poliklinika. Najjednoduchším spôsobom by bolo to, aby po 5 rokoch NO, 
aj možno pre jednoduchšiu  administratívu, čo sa týka správy budovy, aj uzatvárania nových 
nájomných vzťahov, či už s lekármi alebo poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ukončila 
svoju činnosť a pokračovala v tom modely, ako fungujeme v súčasnom stave. Uzatváranie 
nového nájomného vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pokiaľ som dobre čítal 
zakladaciu listinu a stanovy NO, ktoré sú predpísané ministerstvom zdravotníctva a sú 
súčasťou výzvy, tak schvaľuje správna rada NO. Pri fungovaní počas 5 rokov, bude musieť 
NO zariadiť tak, aby to fungovalo, ale do budúcnosti je to komplikovanejšie, keď vzťah 
s poskytovateľmi  nie je statický, ale je dynamický, vyvíja sa v priebehu pár dní a niekedy je 
možno problém odhlasovať niečo, keď sa musí buď zísť správna rada, alebo musí dôjsť 
k nejakému hlasovaniu. Preto z môjho pohľadu je jednoduchšie to fungovanie tak, ako máme 
v súčasnom stave. Výzva ministerstva zdravotníctva ukladá fungovanie minimálne 5 rokov.  
 
JUDr.Lalka - ak som to správne pochopil, po 5 rokoch skončí NO..... 
 
PharmDr.Chano - pokiaľ sa tak dohodneme, že to bude uvedené v zakladacej listine. 
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JUDr.Lalka - predtým som mal otázku, aké sú Vaše predstavy o NO? Vaše predstavy sú, 
keď sa to bude dohadovať, aby NO skončila. 
 
PharmDr.Chano – áno. Nebude to ale 5 rokov, lebo tá NO bude fungovať pravdepodobne až 
7 rokov z toho dôvodu, že 2 roky sú na výstavbu. Výstavbu CIZS už rieši  NO.  
 
JUDr.Lalka - ako dôjde k majetkovému vysporiadaniu, ako to celé skončí?  
 
PharmDr.Chano – takisto sa to musí definovať v zakladateľskej listine a pokiaľ mám 
správne informácie - ideálny stav podľa mňa by bol taký, aby mesto do NO nemuselo 
investovať žiadne peniaze a tých 5 tis. eur, ktoré sú schválené v rozpočte na architektonickú 
štúdiu, v prípade, že ministerstvo zdravotníctva mestu „priklepne“ tento projekt, tak sú 
oprávneným nákladom a v plnej miere budú mestu refundované. Na to, aby fungovala NO, 
v prípade, že v nej budeme mať zastúpenie, moja predstava je taká, aby mesto a občania 
mesta  nemuseli na prevádzku a fungovanie tejto NO prispievať ani eurom. To znamená, celé 
prevádzkovanie, alebo financovanie, výstavba, tá spoluúčasť, ktorá je potrebná na to, aby  
mohlo byť žiadané o projektový zámer, takisto neoprávnené náklady, ktoré sú spojené s týmto 
projektom, ako je napr. budovanie parkoviska, spevnených plôch, tie budú riešené vo vlastnej 
réžii NO. Tým pádom naša spoločnosť poskytne NO pôžičku na to, aby mohla tieto činnosti 
realizovať. 
 
JUDr.Lalka – ak som to správne pochopil, Vy do toho vložíte formou prenájmu pozemok, 
mesto do toho vloží ako oprávnený žiadateľ to, že sa do toho zapojí a nemusí do toho vkladať 
žiadne peniaze a majetkovo to v podstate po 7 rokoch skončí kde? 
 
PharmDr.Chano - bude to prevedené na našu spoločnosť.  
 
JUDr.Lalka - to som chcel počuť.  
 
PharmDr.Chano - odkúpené našou spoločnosťou od NO. Ešte presný princíp nemáme 
dohodnutý, lebo nie je vzniknutá tá NO a bude na správnej rade NO, aby dohodla a povedala, 
akým spôsobom sa NO vyrovná so súčasnými majiteľmi nehnuteľnosti, na ktorých bude NO 
poskytovať, či už zdravotnú starostlivosť alebo prenajímať priestory pre lekárov 
poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.  V končenom dôsledku pre lekárov a poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti sa nebude meniť nič.  Nemusia sa zamestnávať do NO, aby sa toho 
neobávali. Všetko bude fungovať tak, ako fungovalo doteraz s tým rozdielom, že budú 
poskytovať zdravotnú starostlivosť ako súkromné podnikateľské subjekty a jediný rozdiel 
bude v tom, že prenajímateľom ich priestorov nebude naša spoločnosť, ale bude NO zriadená 
v spolupráci s mestom.  
 
Primátor mesta - v časti 23, str. 12 je napísané: „Podmienkou je mať vysporiadané majetko-
právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu.“ Tu sú tri modely, my sa bavíme 
o tej tretej, to je tá NO. Poviem aj prvé dve, niekde môže byť obec alebo VÚC vlastník  
a niekde môže byť prenájomca. My tu chceme odpovede na niečo, čo sa ťažko definuje bez 
orgánov a možno aj bez  právnikov, ktorí sedia vedľa vás, to sú obchodné vzťahy, ktoré musí 
niekto vydefinovať. Projekt môže byť vtedy úspešný, keď jedna aj druhá strana budú mať 
z toho, ako keby nejaký benefit. Keď sa do toho zapojíme, občanom chceme dať lepšiu 
zdravotnú starostlivosť. Ak sa nezapojíme, že budeme mať nejaké otázniky, tak im ju 
nedáme, lebo my tie peniaze nemáme v mestskej kase, na to tu slúžia, aby to pomohlo 
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niekomu. Jedna aj druhá strana sme na tom tak 50 : 50. Čo sa týka NO, tu na konci sa píše 
jasne, že „NO je vlastníkom alebo dlhodobým nájomcom pozemkov. V prípade výstavby 
novej infraštruktúry, resp. vlastníkom alebo dlhodobým nájomcom existujúcej infraštruktúry 
zdravotníckych zariadení, v prípade modernizácie existujúcej  infraštruktúry.“ My si od vás 
ako keby prenajímame pozemok, tá NO a na tom staviame novú budovu. Tak je to tu 
napísané, to si ale treba seriózne zavolať konzultanta, právnika. Máme tu úlohu prerokovať 
základný mandát. To je to, čo sa tu bavíme – chceme sa zapojiť, predložiť projektový zámer, 
ktorý vyžaduje architektonickú štúdiu, ktorá stojí 5 tis. eur, má termín do 31.12.2019 alebo 
nechceme? Na toto si musíme my odpovedať, potom prídu ďalšie otázky a ďalšie konkrétne 
odpovede.  
 
JUDr.Lalka - samozrejme, že súhlasím s týmto projektom, aby sme sa uchádzali o túto 
dotáciu, aby sme v tomto partnerstve pokračovali po splnení určitých podmienok a dohodnutí 
určitých vecí. Chcel by som sa ešte spýtať k tomu ukončeniu, keď skončí NO, tam dôjde 
k tomu, aby finančné prostriedky a celý majetok prešiel na Vašu spoločnosť. Áno? Chcem 
poznať Váš názor, vyhľadať nejaký spôsob, aby došlo ku garancii, aby tam po 5 rokoch ďalej 
pokračovala zdravotnícka starostlivosť? Máte o toto záujem? 
 
PharmDr.Chano - bude vám to musieť zagarantovať NO. NO bude tým subjektom, ktorý 
bude žiadať o nenávratný FP a bude správcom existujúcej aj novopostavenej nehnuteľnosti. 
V prípade, že budem v orgánoch NO, či už ako štatutár alebo riaditeľ, alebo v správnej rade 
NO, urobím maximum pre to, aby tá budova fungovala  ako poliklinika a nevidím dôvod, 
prečo by to tak nemalo byť. Od roku 1996 fungujeme v zdravotníctve, venujeme sa 
zdravotníctvu, v roku 2005 sme za vlastné prostriedky postavili polikliniku, budovu, kde našli 
svoje priestory poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, lekári a nevidím  dôvod, prečo by sme 
v tom nemali pokračovať aj naďalej po tej dobe 5 rokov, tej udržateľnosti. Zdá sa mi to 
možno trochu viac neférové v porovnaní k iným subjektom, ktoré môžu žiadať o daný 
príspevok, lebo predstavme si situáciu, že by malo mesto  takýto objekt, mesto by postavilo 
niečo podobné a po 5 rokoch s tým mesto môže urobiť čokoľvek. Zase sa zmení mestské 
zastupiteľstvo, v prípade, že by mesto disponovalo NO, podobne, ako to má teraz Žarnovica, 
ktorá sa po 5 rokoch môže  rozhodnúť, že danú zrekonštruovanú polikliniku predajú alebo ju 
darujú, alebo ju prerobia na byty. Vy momentálne odo mňa chcete nejakú garanciu, za NO, 
ktorá ešte nevznikla, nie som tam ani štatutárom, nie som ani v jej orgánoch..... 
 
JUDr.Lalka - nechcem garanciu, chcem poznať Váš názor.   
  
PharmDr.Chano – môj názor som Vám povedal.  
 
Ing.Valachovičová,PhD. – tiež budem rada, keď sa na to budeme pozerať z toho dlhodobého 
hľadiska a tak, ako pán primátor spomínal si to už potom v decembri dohodneme napr. cez to 
vecné bremeno. Mám ešte ďalšie dve otázky, vieme, že to zdravotnícke zariadenie 
potrebujeme rekonštruovať a rozšíriť, pretože pacientov tu vždy bude dosť. Aké výhody 
z toho budú plynúť pre doktorov? 
 
PharmDr.Chano – lekárom okrem toho, že budú mať možnosť sa presťahovať do novších 
atraktívnejších priestorov, vie NO prostredníctvom tejto výzvy pomôcť s nákupom 
prístrojového vybavenia. Možno ambulancie, ktoré nemajú EKG si ho môžu zakúpiť 
prostredníctvom NO a ktorý bude z NO ako keby zapožičaný a po dobe 5 rokov im na základe 
vopred definovaných podmienok, bude odovzdaný do užívania, či bezodplatne alebo za 1 eur 
alebo za 5 eur, za 10 eur, to je všetko o tom, ako to bude definované v zakladateľskej listine. 
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Možno CRP diagnostika, ktorá z môjho pohľadu chýba v niektorých ambulanciách. Je tam 
relatívne veľké spektrum prístrojového vybavenia, ktoré je oprávneným nákladom, takisto 
som spomínal počítačové vybavenie, možno on-line objednávkový systém, vysokorýchlostný 
internet, telefonické a internetové pripojenie a pod. 
 
Ing.Valachovičová,PhD. - röntgen z toho asi nevyjde?  
 
PharmDr.Chano - nemáme poskytovateľa, ktorý by bol  ochotný poskytovať zdravotnú 
starostlivosť v tomto odbore. Momentálne sa k tomu neviem vyjadriť.  
 
Ing.Valachovičová,PhD. – k tomu nákresu by som sa chcela spýtať, koľko asi parkovacích 
miest vznikne na tej ploche? 
 
PharmDr.Chano - to neviem presne povedať, lebo toto je hrubá vizualizácia, ktorá 
predchádza samotnej ostrej architektonickej štúdii. Pre orientáciu, pozemok ako taký, na 
ktorom plánujeme prístavbu  k existujúcej budove má výmeru 831 m2. Predbežne plánovaná 
zastavaná plocha je na úrovni necelých 300 m2. Čiže zvyšná časť pozemku cez 500 m2 je 
plánovaná na vznik nových parkovacích miest a parkovacích plôch. Bol by som rád, keby sme 
sa aj s mestom vedeli dohodnúť a participovať na tom, aby vznikli, či už pri tej našej budove 
ďalšie parkovacie miesta, alebo aby sme tú plochu vedeli  využiť čo najefektívnejšie.  
 
Primátor mesta - keď sa bavíme o tom, ako bude vyzerať nová budova, tak úplne prvá 
podmienka je, či ju máme kde postaviť. Keby napr. ZDRAVIE nemalo šťastie, že kúpilo 
vedľajší pozemok, tak na to môžeme zabudnúť. Myslím si, že možno ani neminieme celú 
sumu, ak sa do tejto výzvy zapojíme, lebo to možno nebude možné tam ani minúť v tomto 
priestore. Uvidíme, ako to dispozične bude vychádzať podľa projektu.  
 
Ing.Tužinský – osobne podporím tento projekt, ale osobne budem požadovať do 
decembrového zastupiteľstva, aby po tých 5 rokoch bola garancia, že tam bude občanom 
poskytovaná zdravotnícka starostlivosť. Momentálne nie som pevne rozhodnutý, že by tam 
mesto malo mať ďalej vplyv na tú budovu, aby ďalej fungovala NO. O to mi vôbec nejde, 
pretože zo skúseností z histórie vieme, že mesto malo vplyv na chod bývalej nemocnice 
a dopadlo to, ako dopadlo, čo je pre mňa ako taký strašiak, pretože mesto nie je odborníkom 
v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Určite chcem, aby tam nie 7 rokov, ale minimálne 
ďalších 10 rokov bola občanom poskytovaná zdravotnícka starostlivosť. Druhá vec je 
parkovanie, chcem požiadať, aby si bol v tomto iniciatívnejší, možno aj v spolupráci 
s mestom osloviť možno vlastníka toho pozemku oproti, nižšie pri Sobotkovcoch a 
vybudovať tam parkovisko, resp. vstúpiť do rokovania tak isto mesto a získať ďalšie 
parkovacie miesta na zelenom páse, ktorý ide smerom na Dodekovu ulicu. To parkovanie je 
teraz katastrofálne, v pondelok ráno, resp. v piatok ráno a takisto mám informáciu od 
pacientov, že to je „mínus“ toho strediska, že nemajú kde zaparkovať. Aj keď to parkovanie je 
momentálne ovplyvnené aj doktorom Gálikom. Určite aj v spolupráci s mestom budeme 
musieť do budúcna nájsť aj ďalšie parkovacie miesta.  
 
PharmDr.Chano – ja sa tejto aktivite nebránim a budem rád, keď nájdeme spoločnú reč 
a nájdeme priestor na to, aby tých parkovacích miest vzniklo čo najviac.  
 
Mgr.Hudec – ak som to pochopil podľa predložených materiálov - mesto ako samospráva má 
možnosť výzvy a ZDRAVIE má potrebu k tej výzve tie veci, ktoré potrebujeme, doktorov 
a priestory. Ako si povedal pán primátor, toto partnerstvo bude 50 %-tné. Ak my dnes 
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povieme, že do toho ideme, ale ak sa do budúceho mesiaca nedohodneme, tak je to 
bezpredmetné. Celý mesiac sa tu za prítomnosti právnikov a všetkých potrebných budú veci 
pripravovať. Určite, čo sa týka parkovania, to budeme s p. Chanom riešiť aj na komisii 
dopravy, je tam jedna vízia, ktorú by sme realizovali už teraz. Takže neviem, či je teraz 
potrebné klásť podmienky, keď sa budú tomu venovať právnici.  
 
Primátor mesta – s takýmto názorom v zásade súhlasím, lebo je veľmi krátka doba a keby 
sme dnes nemali toto mimoriadne MsZ a keby sme tento mandát chceli riešiť na MsZ 
20.11.2019, ktoré máme podľa termínu, tak stratíme drahocenný čas. Dnes, keď máme 
mandát, práca začne na jednej strane, lebo tiež majú svoju predstavu, a tiež na našej strane, 
musíme sa stretnúť rovnocenne s tým, že toto je vo verejnom záujme. Výzva nie je na to, aby 
z toho bola nejaká budúca výhoda pre jednu stranu, ale na to, aby to slúžilo občanom. Tá 
budova má dnes 15 rokov a keď si tú novostavbu predstavíte o 15 rokov, tak bude vyzerať 
možno podobne ako táto, ale mala by mať iné energetické nároky a možno aj iné dispozície. 
Dnes chodia deti do čakárne, kde je tma, kde nie je denné svetlo, kde je vlhká stena, lebo je to 
v nejakom teréne a miestnosti sú možno na minime m2, ktoré sú požadované. To by sa tiež 
mohlo zmeniť.  

 
 
 

U z n e s e n i e   č. 168/2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje   
 

a) predloženie projektového zámeru pre vznik Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti (CIZS) na základe výzvy IRO-PO2-SC212-PZ-2019-13 za účelom 
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti, 

b) vypracovanie architektonickej štúdie CIZS, 
c) zriadenie Neziskovej organizácie (NO) za účelom poskytovania všeobecne 

prospešných služieb formou zabezpečenia integrácie služieb zdravotnej starostlivosti 
za účelom ochrany zdravia obyvateľstva, 

d) prípravu zakladacích dokumentov NO s paritným zastúpením obce a poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti (model B). 

 
Hlasovanie č. 4 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
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Nakoľko  už  neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. 

Branislav Jaďuď, MBA poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Mestského  zastupiteľstva 
o 17.06 hod. ukončil. 

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z  rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Novej Bani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v. r.                         Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r.  
                     primátor mesta                          prednostka MsÚ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Mgr. Peter  Hudec, v. r.                                                  Mgr. Juraj  Kološta, v. r.      
                    I. overovateľ                                           II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová 
 
 


