
Uznesenie č. 198 /2011 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15.12.2011 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dtl.a 
15.12.2011 
prerokovalo 
návrh na zrušenie príspevkovej organizácie mesta - Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, IČO: 17 336 015 ku dňu 31.03.2012. 
zrušuje 
príspevkovú organizáciu mesta - Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce, IČO: 17 336 015 ku dňu 31.03.2012. Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ tejto 
príspevkovej organizácie v zmysle zákona preberá všetky záväzky a pohľadávky zrušenej 
organizácie. 
poveruje 
primátora mesta Zlaté Moravce Ing. Petra Lednára, CSc. podpísaním a zabezpečením 
úradného overenia zakladateľskej listiny a štatútu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o. schválených uznesením č. 188/2011 z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 a na podpísanie a podanie návrhu na zápis 
neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. do príslušného 
registra neziskových organizácií, a to v lehote 5 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu mesta Zlaté Moravce , aby vykonal všetky úkony potrebné k 
podaniu návrhu na zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca 
n.o. do príslušného registra, a to v lehote 5 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. 
schvaľuje 

založenie neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr.Rudolfa Korca n.o., so sídlom 
Bernolákova 4, 953 O 1 Zlaté Moravcev zmysle zákona č.213/l 997Z.z.o neziskových 
organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov. 
vklad mesta Zlaté Moravce ako zakladateľa neziskovej organizácie Mestská nemocnica proť. 
MUDr. Rudolfa Korca n.o. vo výške 5.000,-EUR. 

V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 

Ing. Peter Lednár. CSc. 
primátor mesta 

Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
prednosta mestského úradu 
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Mestský úrad, lll. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár. CSc. využíva právo podľa ~ 13 ods. 6 
zákona č. 369/1990 Zh. o obecnom zriadení v znení neskorších preclpiso\ a nepodpisuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 198/2011 zo dňa l 5 .12.20 l l 
\ zákonom stanovenej lehote. čím 

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
č. 198/2011 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného 

dňa 15.12.2011, 

ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo na základe poslaneckého návrhu: 
1. zrušenie príspevkovej organizácie mesta - Mestskej nemocnice prof Dr. Rudolfa Korca. 
DrSc. Zlaté Moravce, IČ~O: 17 336 015 ku dľ'lu 31.03.2012 a prebratie všetkých záväzkov 
a pohľadávok zrušenej organizácie Mestom Zlaté Moravce ako zriaďovateľom tejto 
príspevkovej organizácie 
2. poverilo primátora mesta Zlaté Moravce Ing. Petra Lednára. CSc. podpísaním 
a zabezpečením úradného overenia zakladateľskej listiny a štatútu Mestskej nemocnice prof. 
Dr. Rudolfa Korca n.o. schválených uznesením č. 188/2011 z l O. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dľ'la l 0.11.2011 a podpísaním a podaním 
návrhu na zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. clo 
príslušného registra neziskových organizácií. a to v lehote 5 dní od právoplatnosti tohto 
uznesenia. 
3. uložilo prednostovi Mestského úradu mesta Zlaté Moravce . aby vykonal všetky úkony 
potrebné k podaniu návrhu na zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. 
Rudolfa Korca n.o. clo príslušného registra. a to v lehote 5 dní od právoplatnosti tohto 
uzneserna 
4. schválilo založenie neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca 
n.o., so sídlom Bernolákova 4. 953 01 Zlaté Moravce v zmysle zákona č.213/1997 Z.z.o 
neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších 
predpisov a vklad mesta Zlaté Moravce ako zakladateľa neziskovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca n.o. vo výške 5.000.-EUR 

a to z dôvodu. že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje z;íkonu a že je pre mesto Zlaté 
Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného. 

I. 
Podľa §27 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskov)"ch organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov: 
Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady (revízor) nesmie 
a) vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou 
neziskovej organizácie. 
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie. 

Nakoľko za členku správnej rady bola Mestským zastupiteľstvom zvolená Phann. Dr. 
Ivona Vicianová. ktorá vo vlastnom mene podniká v rovnakom predmetne ako m'ádza 
schválená listina pre novovzniknutú neziskovú organizáciu, je uznesenie, ktorého výkon 
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Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

t)'mto pozastavujem. v rozpore so zákonom. Rovnako možno mať pochybnosti o zvolení 
MUDr. Pavla Dvonča a Ing. Marty Eckhardtovej. 

Založenie neziskovej organizácie. ktorej správna rada je ustanovenú \"rozpore so 
zákernom. je neprípustné. 

II. 
Podľa § 21 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtov)-cb prm·idlúch verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. zriacľo\ateľ 
príspevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31. decembru roka. v ktorom zistí. 7e 

a) tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady v súlade s 
ocb.~kom 2 počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch alebo 

b) príspevková organizácia nespÍiía podmienky podľa odseku 3. 
V zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia možno príspevkovú organizáciu 

zrušiť zo zákonn)ch dôvodov iba k 31.12. príslušného roku a nie k 31.03.2012. Postupom. 
ktorý uvádza zastupiteľstvo v predmetnom uznesení. by došlo k vážnemu zásahu do už 
schváleného rozpočtu mesta a porušeniu finančnej disciplíny. čo by mohlo mať za následok 
ohrozenie financií mesta. čo je pre mesto Zlaté Moravce z.1avne nevýhodné a súčasne 
i v rozpore so zákonom. 

III. 
V znwsle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

prednosta mestského úradu nemá právomoc vykonávať úkony potrebné k podaniu návrhu na 
zápis neziskovej organizácie do príslušného registra. Preto mám za to, že predmetné 
uznesenie je aj v tomto smere v rozpore so zákonom. 

Na základe uvedeného považuje primátor mesta uznesenie mestského zastupiteľstva 
č. 198/2011 zo di1a 15.12.2011 za nezákonné a pre Mesto Zlaté Moravce zjavne nevýhodné 
a z tohto dôvodu jeho výkon pozastavuje. 

V Zlatých Moravciach diia 23.12.2011 

d:t~/> ,„·~ / 
-- _,,...._,.-·-·,,,___, _ 

_,/ 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 
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