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MR 15.04.2014 – MR neodporúča navýšenie príspevku 



Dôvodová správa 
 

 
Predkladáme návrh na zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta Mestskú 

nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na základe žiadosti povereného 
riaditeľa tejto organizácie a zároveň predkladáme návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 
2014. 

 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce ako ústavné ZZ 

viac ako 100 rokov zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre občanov mesta Zlaté Moravce, 
ako aj priľahlého regiónu.  V súčasnosti však na riadne fungovanie nemocnice sú potrebné 
rozsiahle investície, ktoré vzhľadom na zdravotnú politiku SR nie je schopná nemocnica 
zabezpečiť z vlastných zdrojov, preto sa Mesto Zlaté Moravce v minulosti správne rozhodlo 
podporovať Mestskú nemocnicu finančným príspevkom, ktorý je používaný na mzdy 
zamestnancov. V schválenom rozpočte na rok 2014 je príspevok pre Mestskú nemocnicu 
znížený z pôvodných 240 000 Eur na 180 000 Eur ročne. 
  
 Vzhľadom na zlú finančnú situáciu, ktorá pretrváva posledných 20 rokov sa vedenie 
nemocnice podujalo urobiť nepopulárne úsporné opatrenia  ako aj opatrenia na zvýšenie 
príjmov. Efekt týchto opatrení už čiastočne nastal ale ich celkový vplyv bude hmatateľný až 
koncom roka 2014, zároveň v tomto období došlo rozhodnutím  Sociálnej poisťovne pobočka 
Nitra k schváleniu splátkového kalendáru  dlžného sociálneho poistenia, čo navýšilo mesačné 
výdavky o ďalších cca 20-tis. Eur. V tejto situácii Mestská nemocnica po pomernom 
rozpočítaní schváleného ročného príspevku vytvára podľa údajov za 1,2/2014 čistú mesačnú 
stratu 16 432,94 Eur.  
 
 Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce v súčasnosti 
dáva prácu viac ako 200 obyvateľom tohto krízou ťažko skúšaného regiónu. Mesto Zlaté 
Moravce ako orgán samosprávy, ktorý je najbližšie svojim občanom, by mal mať 
jednoznačný záujem na tom, aby nemocnica aj naďalej pretrvala a aby nedošlo k prepúšťaniu 
zamestnancov. V porovnaní s ostatnými mestskými podnikmi sú náklady Mesta Zlaté 
Moravce, vzhľadom na výšku príspevku, neporovnateľne menšie nemocnici. Taktiež treba 
zdôrazniť, že zachovanie zariadenia ústavného zdravotného zariadenia Mesta Zlaté Moravce 
má byť prioritou každého volebného obdobia. Bolo by krajne nespravodlivé, aby iba jeden 
z mestských podnikov prechádzal rok čo rok krízovými opatreniami vrátanie znižovania počtu 
zamestnancov a ostatné podniky, ktorých prínos ochranu zdravia a života obyvateľov mesta je 
neporovnateľne menší, zvyšujú počty zamestnancov aj keď  im ubúdajú činnosti a nemusia 
prechádzať žiadnymi úspornými opatreniami.  
 

Z uvedeného dôvodu navrhujem zvýšiť príspevok pre MsN o 150.000 eur a o túto 
sumu znížiť príspevky pre ostatné príspevkové organizácie mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. /2014  
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014    
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 

p r e r o k o v a l o 
 
a) Návrh na zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta Mestskú nemocnicu 

prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce o 150.000 eur na rok 2014 
 
s c h v a ľ u j e   
a) zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta Mestskú nemocnicu prof. MUDr. 

Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2014 o 150.000 eur s účelovým určením na 
mzdy a odvody zamestnancov 

b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu. 

 

 

 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 

 

 

 

 


