
      Obec  S E Ň A, Seňa 200, 044 58 Seňa 

zastúpená starostkou obce Ing. Marcelou Gallovou 
 

Výpis uznesení z Obecného zastupiteľstva obce Seňa  

zo dňa 05. februára 2019 

 

Uznesenie č. 19/IV/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného 

zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 20/IV/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI ruší pôvodné uznesenie č. 18/III/2018 zo dňa 05.12.2018 

o Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa. 

 

Uznesenie č. 21/IV/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI v rámci projektu „Budovanie centra integrovanej zdravotnej 

starostlivosti v Seni: 

a) berie na vedomie informáciu o projektovom zámere za účelom integrácie primárnej 

zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej 

starostlivosti, 

b) schvaľuje predloženie projektového zámeru na realizáciu projektu „Budovanie centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa“ a zabezpečenie služieb CIZS 

v minimálnom rozsahu: 

 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný  

v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku 

 lekári poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupní v CIZS  

v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku 

 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupný  

v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku 

 1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore  

gynekológia - pôrodníctvo dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu 

ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku 

c) schvaľuje realizáciu predmetného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

dotácie nasledovne: 

 prístavba a rekonštrukcia existujúceho zdravotníckeho zariadenia Seňa 341, 044 58 

Seňa 

 obstarania materiálno-technického vybavenia 

 obstarania zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia 

 vybudovania IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane 

vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového 

vybavenia 

 zabezpečenia plnej bezbariérovosti objektu, 

d) schvaľuje predložený návrh Partnerskej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí prejavili záujem byť partnermi pri realizácií uvedeného projektu, 



e) schvaľuje predložený návrh Nájomnej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí prejavili záujem o prenájom priestorov v uvedenom objekte,  

f) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu  

vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške  

55 000,00 EUR.“ 

 

 

V Seni  05.02.2019   

Za správnosť: Mgr. Martina Vargová 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Marcela Gallová  

             starostka obce 


