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Návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. ...../2012 
z    . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa ................. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
Zastavenie procesu transformácie Mestskej nemocnice  

prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa ...... 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zastavenie transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
v Zlatých Moravciach 
 
 
z r u š u j e 

 
a) uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 188/2011 z 10. zasadnutia 

Mestského  zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 
b) uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 198/2011 z 11. zasadnutia 

Mestského  zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 15.12.2011 a 19.12.2011, 
ktorého výkon primátor mesta pozastavil 

 
s ú h l a s í 
 
so zachovaním Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. ako príspevkovej 
organizácie mesta Zlaté Moravce 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zastavenie procesu transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
v Zlatých Moravciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 

Zastavenie procesu transformácie Mestskej nemocnice  
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 

 
 

Predmetný návrh je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na základe nasledovných 
skutočností: 

 
Zákonom č. 512/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prišlo aj k novelizácii zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení v znení neskorších predpisov.              

Podstatnú zmenu priniesla novelizácia ustanovenia § 37 ods. 10 zákona č. 523/2004 
Z.z., v ktorom sa slová "do 31. decembra 2011" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2014". 
Táto zmena je účinná od 30. decembra 2011.    

 
 
Z uvedeného vyplýva, že podľa zákona č. 512/2011 Z. z. schváleného dňa 14.12.2011 

sa zmenil zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v tom smere, že 
premenu príspevkových organizácií (tzv. transformáciu nemocníc) vrátane 
príspevkových organizácií samosprávy posúva až na termín 31.12.2014. Vzhľadom na 
uvedené nie je potrebná transformácia Mestskej nemocnice v Zlatýchh Moravciach na 
neziskovú organizáciu alebo na inú právnu formu a nemocnica môže pracovať 
v nezmenenom režime, t.j.  Mestská nemocnica v Zlatých Moravciach aj po 1.1.2012 
môže naďalej fungovať ako príspevková organizácia tak, ako fungovala doteraz vrátane 
spôsobu jej  financovania (príspevkom zriaďovateľa). 
 

Na základe uvedeného navrhujeme ponechať Mestskú nemocnicu v Zlatých 
Moravciach ako príspevkovú organizáciu mesta, nakoľko táto forma hospodárenia je 
v daných podmienkach najvhodnejšia.  

 
Spôsob na zachovanie tejto právnej formy sa vedenie Mestskej nemocnice i Mesta 

Zlaté Moravce snažilo hľadať už od septembra minulého roka, nakoľko aj vôľou mestského 
zastupiteľstva bolo hľadanie možností, ako ponechať Mestskú nemocnicu v Zlatých 
Moravciach ako príspevkovú organizáciu.  
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