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Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

 
Z á p i s n i c a 

 
z  47. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

 
Dátum konania:  15. apríl 2010 
 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:   RNDr. Marián Bátora 
                             Vladimír Klučiar  
                             Ing. Peter Lisý 
                             Ing. Ján Solčiansky 
                             Mgr. Pavel Šepták 
                             Jozef Tonkovič 
                             Mgr. Denisa Uhrínová  
                             PahrmDr. Ivona Vicianová 
  
Neprítomný:       MUDr. Štefan Valkovič   
                                                       
Program: 
 
1. Otvorenie a procedurálne veci  
2. Určenie zapisovateľky  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č.  /2010 o vyhradení miest na umiestenie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách  do NR SR v roku 2010 
na území mesta Zlaté Moravce 

6. Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy – Okružná križovatka 
7. Žiadosť Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. o vyradenie, resp. odpredaj 

RDG prístrojov, konkrétne typ Chirodur 125 C r. v. 1983 a Avantex C r. v.1991   
8. Schválenie podmienok výberového  konania na strategického partnera (investora) 

Mesta Zlaté Moravce, za účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre 
Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej 
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 

9. Oznámenie o neprijatí funkcie primátorkou Mesta Zlaté Moravce Ing. Serafínou   
            Ostrihoňovou v Správnej rade  združenia Požitavská futbalová akadémia FC ViOn 
 
K bodu 1/ 

 
Otvorenie 

         Primátorka mesta privítala všetkých prítomných – poslankyne a poslancov MsZ, 
riaditeľov mestských podnikov, prednostu a právničku MsÚ, vedúcich oddelení a 
pracovníkov MsÚ, občanov mesta Zlaté Moravce. Ďalej skonštatovala, že mestské 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
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         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila Vieru Vaňovú za zapisovateľku na 
47. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 15.04.2010.  
 
K bodu 3/ 

 
Určenie overovateľov zápisnice 
         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila za overovateľov zápisnice z 47. 
mimoriadneho zasadnutia MZ zo dňa 15.04.2010: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslanca 
PaedDr. Pavla  Petroviča. 
          
K bodu 4/ 

 
Voľba návrhovej komisie 

           Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová navrhla do návrhovej komisie poslancov 
MZ nasledovne: za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého a za členov 
návrhovej komisie: poslanca Ing. Ladislava Boršča a poslanca Ing. Jozefa Škvareninu. 
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.  
Za: 10 (Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Petrovič, Rumanko, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Poslanci MZ zvolili návrhovú komisiu v zložení:  
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého 
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Ladislava Boršča  a poslanca Ing. Jozefa Škvareninu. 
 
         Poslanec Hollý – povedal, že podľa novely zákona o obecnom zriadení, ktorá platí od 
1.4. sa musí dať o programe hlasovať. 
         Primátorka mesta – vyzvala poslancov na hlasovanie o navrhnutom programe 47. 
MMZ. 
Za: 9 (Dvonč, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Petrovič, Rumanko, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Hlásna) 
Nehlasoval: 0 
         Primátorka mesta – skonštatovala, že program 47. MMZ bol schválený. 
         Poslankyňa Hlásna – spýtala sa, prečo nie je predložený rozpočet.  
         Poslanec Rumanko – povedal, že prokurátorské upozornenia boli dané prokurátorom 
a záverečné účty nie sú tu bodom programu, mali byť predložené tie záverečné účty 
a rozpočet ako bod programu. 
         Primátorka mesta – poďakovala p. Hlásnej za prejavenú vôľu prerokovať záverečné 
účty mesta, za čo poslanci dostali aj prokurátorské upozornenia.  
         Poslanec Hollý – povedal, že primátorka má prokurátorské upozornenie za 
nevymenovanie hlavného kontrolóra do funkcie. 
         Primátorka mesta – povedala, že takéto upozornenie nemá. 
         Poslanec Hollý – povedal, že preto poslanci neschválili záverečné účty, lebo to je ich 
protest za záverečný účet mesta za r. 2006, ktorý schválili s výhradami a ani jedna z týchto 
výhrad nebola splnená. Preto neschvaľovali záverečné účty za roky 2007, 2008. Keď budú tie 
úlohy splnené, tak potom môžu schvaľovať ďalej. 
         Primátorka mesta – požiadala o prípravu záverečných účtov mesta, ktoré doteraz neboli 
schválené na budúce MsZ. 
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K bodu 5/ 

         Poslanec Boršč – spýtal sa, prečo sa v návrhu na uznesenie VZN neuvádza číslo toho 
VZN. 

Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č.  /2010 o vyhradení miest na umiestenie predvolebných 
plagátov počas volebnej kampane vo voľbách  do NR SR v roku 2010 na území mesta Zlaté 
Moravce 

         Primátorka mesta – požiadala o vysvetlenie Ing. Valkoviča, vedúceho správneho 
a organizačného odd. MsÚ. Uviedla, že na minulom MZ poslanci odsúhlasili, že nemusí 
dávať hlasovať o tom, že udelí slovo.         
         Ing. Valkovič – vysvetlil, že by sa mohlo stať, že počas rokovania sa náhodou predsunie 
iný návrh VZN, nesedelo by potom číslo, MZ by sa napr. nemuselo ani uskutočniť, je to len 
návrh VZN, ale bude to VZN č. 3.  
         Poslanec Dvonč – spýtal sa JUDr. Vozárovej, či na schválenie VZN je potrebná 3/5 
väčšina všetkých hlasov poslancov alebo len z prítomných.  
         JUDr. Vozárová – uviedla, že len z prítomných.  
         Primátorka mesta – predniesla návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č.  /2010 o vyhradení 
miest na umiestenie predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR SR 
v roku 2010 na území mesta Zlaté Moravce a vyzvala poslancov na hlasovanie.  
Za: 10 (Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Petrovič, Rumanko, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach jednomyseľne s c h v á l i l o VZN Mesta Zlaté 
Moravce č.  /2010 o vyhradení miest na umiestenie predvolebných plagátov počas volebnej 
kampane vo voľbách do NR SR v roku 2010 na území mesta Zlaté Moravce. 
 
K bodu 6/ 

 
Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy – Okružná križovatka. 

         Poslanec Hollý – spýtal sa, že v bode 2.1 je C-KN č. 887/2, Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 26 285 m², či je to druh pozemku na tej križovatke. 
         JUDr. Vozárová – uviedla, že áno, tak sa to označuje, je to tak zapísané v katastri.  
         Primátorka mesta – predniesla návrh na Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim predávajúcim a Nitrianskym samosprávnym 
krajom ako budúcim kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán uzatvoriť 
kúpnu zmluvu na prevod: 

a) príslušnej časti stavby „Okružná križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská 
– Zlaté Moravce“ podľa technického predpisu SSC 03/2004 za kúpnu cenu 1,- € 
(slovom jedno Euro) a  

b) pozemkov pod príslušnou časťou stavby „Okružná križovatka Hviezdoslavova, 
Duklianska, Továrenská – Zlaté Moravce“ podľa technického predpisu SSC 03/2004 
za kúpnu cenu 1,- € (slovom jedno Euro)  

a vyzvala poslancov na hlasovanie.  
Za: 10 (Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Petrovič, Rumanko, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach jednomyseľne s c h v á l i l o Zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim predávajúcim a Nitrianskym 
samosprávnym krajom ako budúcim kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán 
uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod: 



                                                                                                                                                                   
4 

a) príslušnej časti stavby „Okružná križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská 
– Zlaté Moravce“ podľa technického predpisu SSC 03/2004 za kúpnu cenu 1,- € 
(slovom jedno Euro) a  

b) pozemkov pod príslušnou časťou stavby „Okružná križovatka Hviezdoslavova, 
Duklianska, Továrenská – Zlaté Moravce“ podľa technického predpisu SSC 03/2004 
za kúpnu cenu 1,- € (slovom jedno Euro). 

 
         Poslanec Boršč – spýtal sa, že kedy asi dôjde k realizácii. 
         Primátorka mesta – uviedla, že podľa možností čo najrýchlejšie, teraz v pondelok majú 
zasadnutie NSK, kde bude táto zmluva na základe jej poslaneckého návrhu schvaľovaná. 
 
K bodu 7/ 

 

Žiadosť Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. o vyradenie, resp. odpredaj 
RDG prístrojov, konkrétne typ Chirodur 125 C r. v. 1983 a Avantex C r. v.1991.   

         Poslanec Rumanko – spýtal sa MUDr. Horniakovej, že čo je to za znalecký posudok, 
keď je tam len prvá a posledná strana, či si poslanci nezaslúžia, aby to bolo kompletné, či sa 
šetrilo na papieri. 
         MUDr. Horniaková – uviedla, že znalecké posudky boli odovzdané komplexné, 
materiál je na Meste. 
         Ing. Šlosár – povedal, že to nefotili preto, lebo kopírky na MsÚ nie sú v dobrom stave, 
sú radi, že sa aspoň toľkoto nafotilo, ale ak to chcú, môže im to teraz predložiť. 
         Poslanec Boršč – povedal, že aspoň nadobúdajúca hodnota tam mala byť. 
         Ing. Šlosár – povedal poslancom, že komplexný materiál je tu, môžu si ho pozrieť. 
Hovoril Ing. Valkovičovi, že tam mohla byť nadobúdajúca hodnota.  
         Poslanec Hollý – spýtal sa, že či nový prevádzkovateľ RTG doniesol aj novú techniku, 
alebo bude pokračovať so starou.  
         MUDr. Horniaková – povedala, že nový prevádzkovateľ si doniesol novú techniku – 
RTG prístroj a zubný röntgen. Z ich strany vyšla iniciatíva buď si to zobrať do prenájmu, 
alebo odkúpiť si tieto staršie prístroje. Keďže tam boli len v prenájme, museli tieto prístroje 
demontovať. Tie, o ktoré mali záujem zatiaľ nedemontovali, lebo keby ich boli demontovali, 
sú to staršie prístroje, skončili by len v sklade ako ostatné a museli by zaplatiť za demontáž, 
ktorá stojí okolo 700 €. Keďže chceli, aby z toho nemocnica aspoň nejaký prínos mala, tak 
toto bude asi najefektívnejšie, lebo nemajú tieto prístroje ako využiť.  
         Poslanec Malý – spýtal sa, že čo je s tými pracovníkmi, čo tam robili. 
         MUDr. Horniaková – povedala, že bolo tam 9 laborantov, z toho 4 pracovníci pracovali 
na poliklinike, s nimi bol rozviazaný pracovný pomer a firma Jesenius im ponúkla prácu. Ani 
jeden z pracovníkov, ktorý bol prepustený, nie je na úrade práce.  
         Primátorka mesta – predniesla návrh na žiadosť Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. 
Korca, DrSc. o vyradenie RDG prístrojov, konkrétne prístroja  zn. Chirana typ Chirodur 125 
C r.v. 1983 a prístroja zn. BMT typ Avantex C s kefalostatom r. v. 1991 z majetku a o 
odpredaj týchto RDG prístrojov, konkrétne prístroj  zn. Chirana typ Chirodur 125 C  r.v. 1983 
za kúpnu cenu minimálne podľa znaleckého posudku 6.130,25 eur a prístroj  zn. BMT typ 
Avantex C s kefalostatom r. v. 1991 za kúpnu cenu minimálne podľa znaleckého posudku 
4.245,13 eur. a vyzvala poslancov na hlasovanie.  
Za: 10 (Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Petrovič, Rumanko, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach jednomyseľne s c h v á l i l o na základe 
predloženej žiadosti Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. vyradenie RDG 
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prístrojov, konkrétne prístroja  zn. Chirana typ Chirodur 125 C r.v. 1983 a prístroja  zn. 
BMT typ Avantex C s kefalostatom r. v. 1991 z majetku a  odpredaj týchto RDG prístrojov, 
konkrétne prístroj  zn. Chirana typ Chirodur 125 C  r.v. 1983 za kúpnu cenu minimálne podľa 
znaleckého posudku 6.130,25 eur a prístroj  zn. BMT typ Avantex C s kefalostatom r. v. 1991 
za kúpnu cenu minimálne podľa znaleckého posudku 4.245,13 eur. 
 
K bodu 8/ 

 

Schválenie podmienok výberového  konania na strategického partnera (investora) Mesta 
Zlaté Moravce, za účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú 
nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach. 

         Poslanec Chládek – spýtal sa MUDr. Horniakovej, ako poslednej riaditeľky po MUDr. 
Popovičovi, aký bol dlh nemocnice k dátumu, keď ju preberala.  
         MUDr. Horniaková – uviedla, že k 22.12.2009 kedy bol odvolaný MUDr. Popovič bol 
celkový dlh nemocnice zhruba 1.800 000 €, záväzky 1.300 000 €, pohľadávky 440 000 €, 
celkový dlh nemocnice po odpočítaní pohľadávok, bežného účtu a pokladnice bol 1.200 000 
€.  
         Poslanec Chládek – spýtal sa MUDr. Horniakovej, či má pripravený návrh na to, ako by 
mala táto nemocnica fungovať v ďalšom období s cieľom, aby sa nevytváral ďalší dlh 
a zaplatil sa úver. 
         MUDr. Horniaková – uviedla, že sa nad tým zamýšľali, ale po zvážení hospodársko-
ekonomických parametrov prišli k návrhom, ktoré spracovali a dostali ich poslanci na 
minulom MMZ. Do úvahy pripadá investor, alebo by to zostalo ako mestská nemocnica – 
v tom prípade by bolo potrebné, aby sa nemocnica nezadlžovala, navýšiť príspevok od mesta, 
ďalšou možnosťou je pristúpiť na inú právnu formu nemocnice. Je tu pripravený návrh na 
vstup investora. V prípade, že by to zostalo ako mestská nemocnica čo sa týka znižovania 
nákladov, sú pripravené hospodárske tabuľky za rok 2008, 2009, 2010, kde sa darí znižovať 
náklady, ale sú tu položky, kde už ísť nižšie nemôžu. V prípade, že by to zostalo v stave, 
v akom to je k 31.12.2010, im vychádza po prepočítaní dlhu za minulý rok, že by sa 
zadlžovali mesačne priemerne 200-250 tis. Sk. O toto by potrebovali navýšiť príspevok mesta 
a nemocnica by sa nezadlžovala, služby by sa poskytovali v takej štruktúre, ako sú 
v súčasnosti.  
         Primátorka mesta – povedala, že príspevok v minulosti bol 8,22 mil. Sk a s týmto 
požadovaným by to bolo okolo 9 mil. Sk.  
         MUDr. Horniaková – povedala, že to je za situácie, že by sa neobnovoval technický 
park nemocnice, ale pokiaľ bude oddlžená sociálna poisťovňa, môžu čerpať eurofondy.  
         Poslanec Chládek – povedal k návrhu vyhlásenia podmienok výberového konania na 
nemocnicu, ktoré vypracovalo Mesto, že ak chcú, aby sa prihlásili nejakí záujemcovia, aby 
v texte výberového konania sa vyňali body č. 6, 7, 8: 
6. Doklad potvrdzujúci, že uchádzač v súčasnosti úspešne prevádzkuje inú nemocnicu na 
Slovensku (príslušné povolenia, rozhodnutia). 
7. Doklad z príslušných finančných inštitúcií o tom, že záujemca disponuje dostatočným 
finančným zabezpečením. 
8. Návrh Nájomnej zmluvy obsahujúcej záväzok záujemcu prevziať úver prijatý na 
ozdravenie nemocnice, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom na 46. mimoriadnom 
zasadnutí  MZ konanom dňa 15.3.2010  vo výške 1 330 000,- eur.  
Ďalej navrhol, aby na zastupiteľstvách dostávali pravidelne poslanci informácie, ako sa 
nakladá s prostriedkami úveru, ktorý bol prijatý na zaplatenie dlhov nemocnice, aby sa 
nepoužil na iné účely. 
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         Poslanec Boršč – povedal, že v návrhu je uvedené výberové konanie na deň 3.6. o 15.00 
hod., navrhol či to môže byť skôr od obeda. 
         Primátorka mesta – povedala, že to bol len návrh. 
         Poslanec Rumanko – navrhol predkladať správu o čerpaní úveru na nemocnicu raz 
mesačne členom mestskej rady a na najbližšom MZ vždy aj poslancom dať správu o presnom 
členení úveru. Ďalej povedal, že obce údajne aj prejavili záujem, aby sa na chod nemocnice 
skladal celý región. Odporučil by nazvať nemocnicu nie mestská nemocnica ale regionálna 
nemocnica, lebo on sa cíti byť diskriminovaný v tomto štáte, nakoľko si platí do zdravotného 
poistenia štátu a tiež dane mestu, z ktorých mesto dotuje nemocnicu, čo je už dvojité 
zdanenie. Každý občan mesta je diskriminovaný preto, lebo dopláca na nemocnicu, kde 
chodia aj obyvatelia z celého regiónu. Obce sa doteraz do tohto nezapojili, dalo by sa to riešiť 
určitým koeficientom po dohode s obcami a nemocnica bude mať toľko peňazí, že sa my 
moravčania nemusíme skladať, prečo sa to doteraz neobjavilo na jednaní Požitavského 
regiónu.  
         Primátorka mesta – povedala, že ona už v takomto duchu konala, viackrát to bolo na 
jednaní Požitavského regiónu a prečítala list, ktorý adresovala všetkým starostom: 
 

V Zlatých Moravciach  dňa 9.4.2010 
 
Vážení starostovia obcí Požitavského regiónu! 
 
 Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás so žiadosťou  o zaujatie konečného stanoviska 
k možnostiam spolufinancovania zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje Mestská 
nemocnica  Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach pre obyvateľov celého 
Požitavského regiónu. 
 Prosíme Vás o predloženie Vášho stanoviska, či má Vaša obec záujem prispieť na 
zdravotnú starostlivosť, ktorú táto nemocnica aj pre Vašich obyvateľov  poskytuje, a akým 
spôsobom. Okrem finančného príspevku privítame aj návrhy  riešiace aj iné možné formy 
prispievania. 
 O predloženie Vášho stanoviska  si dovoľujeme požiadať v čo možno najkratšom čase, 
pretože v súčasnosti sa rozhoduje o ďalšom osude Mestskej nemocnice  Prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach a hľadá sa strategický investor, ktorý by zodpovedne 
a čestne riadil a prevádzkoval túto nemocnicu, ktorej význam si  najmä v poslednom období 
oveľa viac uvedomujeme. 
 Táto nemocnica v súčasnosti funguje ako mestská, ale stále je tu možnosť, aby sa stala 
nemocnicou regionálnou. Je reálne, aby aj okolité obce Požitavského regiónu získali v tejto 
nemocnici majetkovú účasť v prípade, že by mali záujem podieľať sa na zveľaďovaní majetku 
tejto nemocnice. Tu si však dovoľujeme zdôrazniť, že hľadáme dlhodobé riešenie, nielen na 
najbližšie obdobie, ale na obdobie najmenej desať rokov.  
 V prípade, že podporíte myšlienku spolufinancovania chodu tejto nemocnice 
garantujeme, že všetky finančné príspevky by boli použité iba na zdravotnú starostlivosť pre 
pacientov a nie ako investícia do majetku alebo do prípadných rekonštrukcií. 
 V tomto období   rušenia viacerých okolitých nemocníc sa musíme zamyslieť nad 
významom tejto našej nemocnice. Hoci v minulosti spolupodieľanie sa na financovaní 
zdravotnej starostlivosti pre  obyvateľov Požitavského regiónu nebolo zo strany jednotlivých 
obcí akceptované, veríme, že zodpovednosť a starostlivosť o Vašich obyvateľov Vám pomôže 
sa správne rozhodnúť. 
  
 Preto Vás prosíme o   stanovisko k Vašim možnostiam spolufinancovania zdravotnej 
starostlivosti, ktorú poskytuje Mestská nemocnica  Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
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v Zlatých Moravciach a o vyjadrenie, s akou podporou Vašej obce môžeme pri záchrane tejto 
v súčasnosti strategickej nemocnice počítať. 
 
 S pozdravom 
 
                  Ing. Serafína Ostrihoňová   
                                   Primátorka mesta Zlaté Moravce  
 
          Poslanec Rumanko – povedal, že nemocnica môže byť aj akciovka podľa počtu 
obyvateľov v obciach, majetok v nemocnici by bol krytý akciami. Jemu to starostovia obcí 
osobne navrhovali, aby sa emitovali akcie pre obce, aby boli aj obce viazané, čo sa týka 
nemocnice, môže to byť Regionálna nemocnica a.s. 
         Primátorka mesta – povedala p. Rumankovi, že majú možnosť sa obce vyjadriť v rámci 
tejto poslednej výzvy. Lebo boli viackrát vyzývaní starostovia za prítomnosti riaditeľov 
nemocnice, keď bol ešte MUDr. Dvonč, Ing. Eckhardtová, prosili tu sediac vedľa nej, žiaľ 
nepochodili, lebo im bolo povedané, že oni nemajú na základné potreby obcí. Teraz, keď mali 
zasadnutie, starostovia jej povedali, že sa ich dotkol rozhovor s jedným redaktorom 
celoslovenského denníka, kde p. prednosta povedal, že obce neprispievajú nič. Ona sa ho 
zastala, že nič zlé nepovedal, pýtala sa ich, že čo zlé podľa nich povedal. Povedali jej, že asi 
sedem obcí dalo na prístroje po 1000 Sk a ona povedala, že my mesto dávame 10 mil. Sk 
ročne. My si vážime aj tých 1000 Sk ale nemôžeme porovnávať neporovnateľné. Preto 
starostom povedala, že nemajú sa za čo cítiť dotknutí, budú mať poslednú písomnú výzvu. 
Lebo že im občania obcí vytýkajú, že veď oni chodia do nemocnice do Zl. Moraviec a prečo 
teda obce neprispievajú.  
         Poslanec Rumanko – povedal, že nech si aj tí starostovia uvedomia, že musia 
prispievať, je to nehumánne, keď on má dotovať zdravotnú starostlivosť na dedine. Chce dnes 
prijať uznesenie, čo sa týka finančnej kontroly úveru nemocnice, aby bola daná každý mesiac 
fin. uzávierka mestskej rade a poslancom vždy na najbližšom mestskom zastupiteľstve.  
         Primátorka mesta – povedala p. Rumankovi, že doteraz mávali mestskú radu každý 
mesiac, ale teraz podľa novely zákona č. 369 má bývať len raz za tri mesiace. Ďalej dala 
príkaz MUDr. Horniakovej, že každý mesiac obdržia všetci poslanci mestského zastupiteľstva 
materiály ohľadom nemocnice. Materiály budú zasielané priamo z nemocnice poslancom 
a jej, ako primátorke mesta.  
         Poslanec Rumanko – povedal, že úver bol poskytnutý na revitalizáciu mesta, aby to 
nebolo scestné, že z tých peňazí ktoré boli plánované na nemocnicu, sa budú platiť nejaké 
projekty na regionálny rozvoj, eurofondy.  
         Primátorka mesta – uviedla, že to sa nemôže stať.  
         Poslanec Boršč – povedal, že stačí, keď to bude mať takto nemocnica pripravené a raz 
za tri mesiace na zastupiteľstvách im to dajú.  
         Poslanec Rumanko – povedal, že to môže byť zverejňované aj na elektronickej stránke 
mesta, nie je tam za 5 rokov žiadna úprava.  
         Ing. Šlosár – povedal, že sa pracuje na novej elektronickej stránke mesta. 
         Poslanec Petrovič – navrhol, vypustiť bod č. 6, ponechať bod č. 7. Ôsmy bod navrhol 
zmeniť nasledovne: „Nájomcovi, ktorý bude úspešne prevádzkovať nemocnicu . . . rokov 
a plniť si všetky záväzky, vznikne nárok na odkúpenie nemocnice za zostatok dlhu 
a symbolické 1 EURO.“ Lebo by tak vlastne ušetril mestu 200 mil. Sk za 20 rokov, ktoré by 
mesto dávalo počas toho obdobia do toho. 
         Poslanec Boršč – spýtal sa primátorky mesta, že či súhlasí, aby sa zmenila právna forma 
nemocnice. 
         Primátorka mesta – uviedla, že pripúšťať môžu aj to, ale najprv žiadali, aby podľa listu 
sa obce spolupodieľali na financovaní zdravotnej starostlivosti na svojich občanov, rovnako 
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dostávajú zo zákona v podielových daniach na obyvateľov fin. prostriedky na zdravotnú 
starostlivosť ako my mesto. Oni sú povinní nielen na školy a škôlky, ale aj na zdravotnú 
starostlivosť prispievať rovnakou mierou 2/3 a náš podiel má byť v nemocnici len 1/3. My 
mesto máme len 1/3 pacientov ošetrených v nemocnici a pritom sa 100 % podieľame na 
dofinancovávaní nemocnice. Pokiaľ by mali záujem sa podieľať aj na majetku nemocnice, 
museli by sa podieľať aj na rekonštrukcii do zveľadenia majetku a v tom prípade tak ako 
rozhodnú poslanci MsZ tak bude. Ak rozhodnú o tom, že to bude regionálna nemocnica 
a budú tam mať majetkové podiely alebo len sa budú podieľať na dofinancovávaní - tak bude, 
ona dá o tom hlasovať.  
         Poslanec Boršč – povedal, že podľa jeho názoru, kým sa nezmení na regionálnu 
nemocnicu a nebudú tam mať majetkové podiely, nebudú obce prispievať.  
         Poslanec Dvonč – spýtal sa, že kto bude členom výberovej komisie. 
         Primátorka mesta – uviedla, že všetci členovia poslanci MsZ, riaditeľka nemocnice a za 
mesto ona, JUDr. Vozárová a Ing. Šlosár. 
         Poslanec Dvonč – navrhol, aby vo výberovej komisii boli 3 zástupcovia MsÚ, 3 
poslanci, 3 zástupcovia nemocnice, to úplne stačí.  
         Poslanec Hollý – povedal, že on sa so starostami okolitých obcí raz bavil, lebo oni sa 
tak dosť posmešne vyjadrovali o nemocnici. Povedali, že primátorka je zásadne proti tomu, 
aby sa oni podieľali na riadení nemocnice a pokiaľ bude ona riadiť tú nemocnicu, oni s tým 
súhlasiť nebudú. Teraz možno z toho niečo bude, v tom čase oslovil asi 10 starostov, vtedy 
boli oni zásadne proti tomu, že pokiaľ bude v tom stave v akom je dnes ako mestská 
nemocnica.   
         Primátorka mesta – uviedla, že takto to bolo už vtedy, keď ona ešte nebola 
primátorkou, starostovia na mesto už vtedy pozerali bez snahy pomoci, skôr pomoc dostávali. 
Uviedla, že tu bol určitý politický lobing zo strany starostov, kde chceli, aby nemocnicu dala 
určitej skupine, ktorá mala prenajatú nemocnicu Topoľčany a Levice. MUDr. Horniaková 
a doc. Belica boli pri tom, keď bol na ňu vyvíjaný tlak, aby prenajala našu nemocnicu určitým 
ľuďom. Jedine táto firma Nemocnica Topoľčany mala vtedy záujem o našu nemocnicu 
a vedia, ako táto nemocnica dopadla spolu s levickou nemocnicou. Až teraz sa dokázalo, ako 
správne si vtedy počínala, keď sama proti všetkým bojovala za záchranu našej nemocnice, už 
by dávno bola naša nemocnica zatvorená. Keby nebola už sedem rokov bojovala za našu 
nemocnicu aj s pomocou jej spolupracovníkov, tak by bola nemocnica bývala už sedem rokov 
zatvorená. Ďalej prečítala písomný návrh poslanca Petroviča: „Nájomcovi, ktorý bude 
úspešne prevádzkovať nemocnicu 20 rokov a plniť si všetky záväzky vznikne nárok na 
predkupné právo nemocnice za zostatok dlhu a symbolické 1 EURO. “ 
         Poslanec Malý – spýtal sa MUDr. Horniakovej, čo chcú robiť s tým, že každý mesiac 
vyrába nemocnica dlh vo výške 250 tis. Sk. Či by tam nemohol byť domov sociálnych 
služieb, jednodňová chirurgia, lebo takto budú opäť pýtať od mesta nejaký ten milión na 
zaplatenie dlhu.  
         MUDr. Horniaková – povedala, že na úkor zamestnancov nemocnice idú hospodárske 
výsledky dobrým smerom, majú rozobraté všetky položky po rokoch a náklady idú všade 
dole, nedarí sa im znižovať iba náklady na lieky a špec. zdravotný materiál. Energie sa im 
podarilo znížiť tak, že presunuli odd. rehabilitácie do areálu nemocnice, žiaľ technický stav 
budov je horší, takže tu vidia priestor do budúcna na znižovanie a to revitalizáciou 
technického stavu budov. Výrazne sa znížili náklady na zamestnancov, oproti minulým 
rokom, každý štvrťrok sa im podarilo zvýšiť limity z poisťovní, sú v asociácii nemocníc a od 
VšZP sa im podarilo teraz získať viac o 2,4 % limitov z poisťovne. Čo sa týka platených 
služieb, je možnosť zriadiť v budove domov sociálnych služieb, ale nemôže to byť pod 
hlavičkou nemocnice, lebo to je sociálna starostlivosť, treba na to novú zriaďovateľskú 
listinu. Do jednodňovej chirurgie ich tlačia poisťovne, ale jednodňová chirurgia je v tom, že 
poisťovňa im zaplatí menej peňazí na pacienta. 



                                                                                                                                                                   
9 

         Poslanec Chládek – povedal, že keď tam bol Doc. Žák, dlh nemocnice k 31.12.2008 bol 
37 mil. Sk, po smrti Doc. Žáka nastúpil spasiteľ MUDr. Popovič, ktorý k 31.12.2009 spôsobil 
dlh vo výške 1.800 tis. €. To je 17 mil. Sk za trištvrte roka pôsobenia v nemocnici MUDr. 
Popoviča.  
         Primátorka mesta – povedala, že to nie je pravda.   
         Poslanec Chládek – povedal, že je potrebné prijať akékoľvek opatrenie ktoré ukončí, 
aby táto nemocnica bola príspevkovou organizáciou mesta Zlaté Moravce, či to už bude 
regionálna alebo iná forma, len nie aby sme takouto formou pokračovali, východiskom je 
zmena právnej formy organizácie nemocnice.  
         Ing. Košút – uviedol, z dlhu 1.800 tis. € treba odpočítať pohľadávky 450 tis. € a v tých 
37 mil. Sk to pravdepodobne bolo tiež bez toho. 
         MUDr. Horniaková – povedala, že vtedy robila ekonomiku Ing. Tomanová a celkový 
dlh bol vtedy vypočítaný podľa toho, že boli od neho odpočítané pohľadávky a peniaze z účtu 
a v pokladni. K 31.1.2010 bol dlh nemocnice 1.764 352 € - pohľadávky (uznané 
hospitalizácie) 442 072 € - stav na účte a v pokladni 125 794 €, čo je 1.196 305 €. 
K 31.3.2010 je celkový dlh 1.755 195 € - pohľadávky 541 939 € - fin. majetok 192 867 € je 
celkový dlh nemocnice 1.041 079 €.  
         Poslanec Dvonč – spýtal sa, že čo sa stalo s budovou bývalej rehabilitácie – MsNV, či 
bola odpojená od sieti nemocnice, či bola prenajatá, koľko je celkový nájom pre nemocnicu.  
         MUDr. Horniaková – povedala, že oni nájomnú zmluvu nemajú, tá je na MsÚ, energie 
tam nedodávajú žiadne.  
         Primátorka mesta – povedala, že to treba pozrieť a na budúce informovať.    
         Poslankyňa Hlásna – spýtala sa MUDr. Horniakovej, že voľakedy bola v nemocnici 
krádež ešte za Ing. Eckhardtovej, ako to dopadlo.  
         Ing. Košút – uviedol, že páchateľ bol neznámy.  
         Primátorka mesta – požiadala MUDr. Horniakovú o podanie informácie v tejto veci. 
         Poslanec Malý – spýtal sa, že či je reálne, že tie peniaze z poisťovní prídu. 
         MUDr. Horniaková – povedala, že určite áno. 
         Primátorka mesta – poďakovala MUDr. Horniakovej, Ing. Košútovi, Ing. Matejovičovi 
za dobré hospodárenie v nemocnici a podávanie informácii. 
         Poslanec Dvonč – požiadal o predloženie nájomných zmlúv na budúce MsZ – bývalá 
budova MsNV, aká je suma nájmu, prečo o tom MsZ nevie. 
         Primátorka mesta – požiadala o zabezpečenie úlohy p. prednostu Ing. Šlosára. 
         Poslanec Hollý – požiadal predložiť taktiež zmluvu o bývalom internáte na sídlisku 1. 
mája.  
         Primátorka mesta – povedala, že na budúce MsZ budú pripravené tieto dve zmluvy.  
         Poslanec Rumanko – spýtal sa MUDr. Horniakovej, že koľko % tvoria ušetrené 
náklady na mzdách. 
         MUDr. Horniaková – povedala, že v januári 2008 bol mzdový náklad 171 162 €, 
v januári 2009 boli mzdové náklady 135 678 €, január 2010 bol mzdový náklad 123 994 €.  
         Poslanec Rumanko – spýtal sa, aký je maximálny a najnižší plat v nemocnici.  
         Primátorka mesta – požiadala o predloženie informácie na budúce MsZ.  
         Poslanec Rumanko – povedal, že mu malo byť predložené prokurátorské upozornenie 
s úradnou pečiatkou MsÚ - kedy bolo zaevidované, stačí mu to dať, on to rozmnoží pre 
ostatných poslancov.  
         Primátorka mesta – požiadala na budúce MsZ pripraviť materiál tak, že už aj z obcí 
budeme vedieť reakcie na listy a zaujme sa k tomu stanovisko, uviedla, že preto si myslí, že 
by bolo dobré ešte o tom pouvažovať. Týmto končí bod č. 8.  
         Poslanec Chládek – povedal primátorke, že to nemyslí vážne, oni to chcú takto teraz 
schváliť.  
         Primátorka mesta – povedala, že je potrebné počkať na reakciu obcí. 
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         Poslanec Rumanko – povedal, že to ona navrhovala. 
         Primátorka mesta – povedala poslancovi Rumankovi, že veď to on navrhoval osloviť aj 
obce, že prečo to nemôže byť regionálna nemocnica, že tým znemožnia obciam využiť 
ponúknutú možnosť.  
         Poslanec Škvarenina – povedal, že je tu v uznesení napísané – „Vyhlasovateľ si 
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a výberové konanie kedykoľvek v jeho 
priebehu  zrušiť.“ Keď sa starostovia dohodnú, že dajú do nemocnice 100 miliónov, tak mi 
môžeme súťaž zrušiť. Je potrebné vyhlásiť súťaž, lebo starostovia to budú naťahovať.  
         Primátorka mesta – povedala, že bola upozornená JUDr. Vozárovou, že aby to 
starostovia nebrali tak, že sme to my tu na MZ uzatvorili definitívne a oni nemajú možnosť. 
Ďalej povedala, že tu sa dohodli, že počkajú na starostov a zrazu tí istí p. Rumanko a p. Hollý, 
čo navrhujú spoluprácu s obcami túto možnosť zamietnu.  
         Poslanec Rumanko – povedal, že tieto podmienky nie sú v konflikte, kontinuálne môže 
prebiehať výberové konanie a jednanie so starostami. Negatívne reagoval na upozornenie 
JUDr. Vozárovej  a povedal, že je to korektné voči obidvom stranám. 
         JUDr. Vozárová – uviedla, že ona vychádzala z toho, že sa tu zrazu zomlel taký guláš 
návrhov a preto si myslí, že jej reakcia bola úplne adekvátna.  
         Poslanec Hollý – povedal, že ak sa stane, že starostovia zainvestujú do nemocnice 100 
miliárd, čo on veľmi pochybuje, že dajú 100 Sk, tak potom môžu zrušiť to výberové konanie, 
ale zatiaľ môže bežať. On je veľmi pesimistický s tou spoluprácou s obcami. 
         Poslanec Boršč – povedal, že už pred mesiacom tu bol návrh vyhlásiť verejnú súťaž 
a zasa sa to odďaľuje.  
         Primátorka mesta – povedala poslancom, že oni z tej rozpravy žiadali, že prečo 
nepočítajú s obcami. 
         Poslanec Rumanko – povedal, že je možnosť, že pod obcou Choča sa nájdu náleziská 
ropy a obec Choča si kúpi celú nemocnicu. 
         Primátorka mesta – povedala, že to je to, prečo sa bod č. 6 nemôže vypustiť: „Záujemca 
predloží doklad, že v súčasnosti úspešne prevádzkuje inú nemocnicu na Slovensku.“ Bod č. 6 
musí zostať, aby sa nestalo, že nejaký mafián získa našu nemocnicu len preto, že má miliardy 
a zavrie ju.  
         Poslanec Chládek – navrhol dať hlasovať o jednotlivých návrhoch jednotlivo. 
         Primátorka mesta – povedala, že nedostala návrhy v písomnej forme. 
         Poslanec Hollý – povedal primátorke, že podľa novely zákona č. 369 má dať hlasovať 
o každom poslaneckom návrhu.  
         Primátorka mesta – povedala, že to nie je pravda.  
         JUDr. Vozárová – povedala, že tam nie je nič také uvedené, nie je tam napísané nič 
o poslaneckých návrhoch.  
         Primátorka mesta – povedala, že minister Kaliňák podržal čestných primátorov, lebo 
tento zámer neprešiel, aby o každom nezmyselnom návrhu - tunelárskom primátor musel dať 
hlasovať.  
         Poslanec Rumanko – spýtal sa, že či to bol tunelársky návrh, čo povedali poslanci, chce 
to uviesť do zápisnice, že sú tu poslanci tunelári.  
         Primátorka mesta – povedala, že toto ona nepovedala.  
         Poslanec Rumanko – povedal primátorke, že ten hore jej to raz zráta.  
         Primátorka mesta – povedala, že možno, že to už niekomu ráta.  
         Poslanec Petrovič – povedal, že do podmienok sa môže dať, že pokiaľ uchádzač už 
prevádzkuje inú nemocnicu, tak môže mať prednosť pred niekým, kto ešte neprevádzkuje.  
         Poslanec Boršč – spýtal sa, že tu boli 3 návrhy, či dá o nich primátorka hlasovať. 
         Primátorka mesta – povedala, že dá hlasovať, ale je potrebné ich podať písomne, aby 
ich predsedajúci mohol prečítať, tak je to aj vo VÚC, zatiaľ písomný návrh podal len poslanec 
Petrovič.  
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         Poslanec Petrovič – navrhol v bode č. 6 dať vetu: „pokiaľ uchádzač úspešne 
prevádzkuje nemocnicu, doložiť doklad o tom.“ Navrhol vypustiť podmienku, že každý 
uchádzač musí už prevádzkovať nemocnicu.  
         Poslanec Rumanko – povedal, že jemu je jedno, kto sa prihlási o tú nemocnicu, keď aj 
slovenský potápačský zväz.  
         Poslanec Škvarenina – spýtal sa, že ako posúdia, kto prevádzkuje nemocnicu úspešne, 
komu dajú prednosť, keď príde napr. ako záujemca slovenský potápačský zväz, VÚC, atď. 
Veď budú vedieť, čo ten uchádzač robí, ten bod je tam zbytočný. Prikláňa sa k návrhu 
vypustiť body č. 6 a 7 úplne. Tento návrh podáva len ústne.  
         Primátorka mesta – navrhla s tým ešte počkať do budúceho MMZ, budú tam mať aj 
reakcie starostov a ich návrhy. Povedala poslancom, že vedia veľmi dobre, keď tu na komisii 
v tejto zasadačke odznelo, keď tí čo nemocnicu chceli jej vykričali: „mala si nám nemocnicu 
dať, nemusela si tieto problémy mať, boli sme za tebou pred piatimi rokmi, siedmimi rokmi, 
vyhodila si nás, tak máš čo si chcela“. Ona na to povedala: „a zadarmo, alebo za korunu“ ? Na 
to bolo povedané: „no a?“ P. prednosta na to povedal: „pozrite sa, už sa ani nehanbia na 
rovinu to povedať“. Povedala poslancom, že tí čo chcú, aby sa mesto zveľaďovalo, za nájom 
pomerne aj dosť vysoký, že ten kto chce majetky mesta len zadarmo, nechce, aby sa majetky 
mesta prenajímali ani rekonštruovali. Aby potom tieto budovy zadarmo mohol získať. Ako 
primátorka mesta má právomoc zo zákona prenajať. Niektorí poslanci nechcú, aby sa ani 
z eurofondov získavali fin. prostriedky na rekonštrukciu budov, lebo vedia, že keď sa  
z eurofondov zrekonštruujú, tak ich nemôžu zadarmo mať. V iných mestách je to tak, že keď 
mestská rada niečo prerokuje a odsúhlasí, v takej forme sa to aj má schváliť, ale nie anulovať 
body, len aby to vyhovovalo tunelárom.  
         Poslanec Chládek – spýtal sa prednostu, prečo nie je ešte predložený rozpočet v apríli, 
to je jeho úloha. 
         Ing. Šlosár – odpovedal p. Chládekovi, že jemu to asi vôbec nezapína, on si to splnil 
ešte minulý rok v novembri 2009. 
         Poslanec Malý – spýtal sa MUDr. Horniakovej, aký má na to názor, či pripravený 
materiál  - podmienky verejnej súťaže majú dnes schváliť alebo odročiť. 
         MUDr. Horniaková – povedala, že toto je len návrh, ona by tiež privítala, pokiaľ by to 
bola regionálna nemocnica skôr, ako nejaký investor, ktorého nepoznáme. Samozrejme, že 
chcú a je potrebné sa dohodnúť na podmienkach.  
         Primátorka mesta – povedala, že zatiaľ nevieme, že či tá regionálna má šancu.  
         Poslanec Hollý – povedal, že určite nie, lebo nebude záujem od starostov. 
         Primátorka mesta – navrhla zvolať k tomuto jednému bodu zastupiteľstvo a pourgovať 
starostov o vyjadrenie.  
         Poslanec Hollý – požiadal dať hlasovať o poslaneckých návrhoch k bodu – podmienky 
výberového konania. 
         Primátorka mesta – povedala, že je potrebné prepísať podmienky výberového konania, 
aby mohli byť premietané.  
         Poslanec Hollý – navrhol dať prestávku, aby mohli byť pripravené podmienky 
výberového konania.  
         Primátorka mesta – vyhlásila 10 minútovú prestávku na prípravu podmienok 
výberového konania v elektronickej forme. 
         Primátorka mesta – po prestávke prečítala navrhované uznesenie o podmienkach 
výberového konania.  
 

Mesto Zlaté Moravce ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 zastúpené: Ing. Serafínou Ostrihoňovou, primátorkou Mesta Zlaté Moravce 
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vyhlasuje na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, č. 
................... z  ................ zasadnutia konaného dňa ...................... 

 
výberové  konanie na strategického partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce, za 

účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 
 
 Účastníci výberového konania: 
Výberového konania sa môžu zúčastniť právnické osoby alebo združenia právnických osôb 
s právnou subjektivitou (ďalej „záujemcovia“), ktorí si po úhrade poplatku 170,- eur do 
pokladne MsÚ  preberú na Mestskom  úrade v Zlatých Moravciach  Podmienky Výberového 
konania v lehote do 14 dní odo dňa prvého zverejnenia Výberového konania v tlači 
s celoslovenskou pôsobnosťou.  
 
Po úhrade poplatku dostanú záujemcovia materiál  „Hospodársky a ekonomický stav Mestskej 
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.“

 

 a po preukázaní sa potvrdením o úhrade 
poplatku bude záujemcom umožnená prehliadka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
nemocnice podľa ich požiadaviek  a bude im zodpovedané na otázky týkajúce sa prevádzky, 
riadenia i ekonomiky nemocnice. Na tieto otázky odpovedia uvedené kontaktné osoby. 

Spôsob a lehota podávania prihlášok do výberového konania: 
Prihlášky do výberového konania možno podávať do 28.05.2010 do  12,00 hodiny. Prihlášky 
sa podávajú v zalepených obálkach zreteľne označených na prednej strane nadpisom 
„Výberové konanie – Mestská nemocnica - NEOTVÁRAŤ“  na  adrese vyhlasovateľa 
výberového konania. V prípade podania návrhu poštou musí byť návrh v stanovenej lehote 
doručený vyhlasovateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 
Do výberového konania nie je možné zahrnúť prihlášku, ktorá nebola doručená do sídla 
vyhlasovateľa výberového konania do 28.05.2010 do 12,00 h. 
Doručenú prihlášku nie je možné meniť, doplňovať ani odvolať. 
 
 Obsah  prihlášky do výberového konania a jej povinné prílohy: 
Prihláška a jej povinné prílohy sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Prihláška musí obsahovať tieto povinné prílohy: 

1. Ozdravný a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. v rozsahu minimálne 3 strán a  maximálne 5 strán, ktorý musí jasne 
a zrozumiteľne opísať spôsob riešenia všetkých záväzkov nemocnice, riešenia 
pracovnoprávnych vzťahov, návrh rozvojového medicínskeho programu 
s predpokladanou výškou investície, ako aj poskytnutie záruky za splnenie výšky 
týchto investícií do nemocnice. Projekt musí zabezpečiť dlhodobo udržateľnú 
existenciu nemocnice, štruktúru a jej  konkurencieschopnosť. Projekt musí taktiež 
obsahovať návrh právno-ekonomickej konštrukcie strategického partnerstva medzi 
záujemcom (investorom) a Mestom Zlaté Moravce.  

2. Výpis z obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra záujemcu nie 
starší ako 3 mesiace.  

3. Potvrdenia o tom, že záujemca nemá neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči 
Sociálnej poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poisťovni a ostatným zdravotným 
poisťovniam a daňovému úradu.  
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4. Fotokópiu daňového priznania za rok 2008 a 2009. 
5. Súvahu a výsledovku alebo výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2008 a 2009 a 

 Výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2008 a 2009. 
6. Doklad potvrdzujúci, že uchádzač v súčasnosti úspešne prevádzkuje inú nemocnicu na 

Slovensku (príslušné povolenia, rozhodnutia). 
7. Doklad z príslušných finančných inštitúcií o tom, že záujemca disponuje dostatočným 

finančným zabezpečením. 
8. Návrh Nájomnej zmluvy obsahujúcej záväzok záujemcu prevziať úver prijatý na 

ozdravenie nemocnice, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom na 46. 
mimoriadnom zasadnutí  MZ konanom dňa 15.3.2010  vo výške 1 330 000,- eur.  

 
Ďalší postup výberu spomedzi uchádzačov: 

Doručené obálky s prihláškami do výberového konania budú otvorené verejne dňa 01.06.2010 
o 15,00 hodine v zasadačke Mestského úradu na adrese vyhlasovateľa výberového konania 
komisiou. Uchádzači, ktorí nesplnia formálne predpoklady na účasť vo výberovom konaní, 
budú  vyradení. Ostatní uchádzači postupujú do druhého kola výberového konania.  
Druhé kolo výberového konania: 
Dňa 03.06.2010 o 15,00 h bude zvolaná výberová komisia. Následne bude  v abecednom 
poradí umožnené uchádzačom predstaviť sa a počas 15 minút prezentovať svoj „Ozdravný 
a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých 
Moravciach“. Po skončení zasadnutia výberovej komisie (približne o 17,00 h) bude 
nasledovať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva k schváleniu strategického 
investora Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach. 
 

Spôsob a termín vyhlásenia výsledkov výberového konania: 
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému záujemcovi najneskôr dňa 10.06.2010, že prijal jeho návrh 
alebo výberové konanie najneskôr do 10.06.2010 zruší. 
 

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy  
a výberové konanie kedykoľvek v jeho priebehu  zrušiť. Účastníci Výberového konania 
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou vo Výberovom konaní a 
 nemajú nárok na náhradu žiadnych nákladov spojených  s týmto Výberovým konaním, 
ani na vrátenie poplatku, a to ani v prípade zrušenia výberového konania 
vyhlasovateľom. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom Mesta Zlaté Moravce. 
 
Podaním prihlášky záujemca výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami 
výberového konania. 
 
Toto výberové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 až 288 Obchodného 
zákonníka. 
 
Kontaktné osoby:  
Ing. Miroslav Šlosár,  prednosta Mestského úradu v Zlatých Moravciach 
tel.č.: 037/69 239 20, 0918 344 690, fax: 037/69 239 45, e- mail: prednosta@zlatemoravce.eu 
MUDr. Nina Horniaková, poverená riadením Mestskej nemocnice 
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tel.č.: 037/69 05 231,  0905 594 774, fax:: 037/64 251 51, e- mail: mnzm@slovanet.sk 
 
         Primátorka mesta – uviedla, že tu bol návrh bod č. 6  vypustiť: „Doklad potvrdzujúci, 
že uchádzač v súčasnosti úspešne prevádzkuje inú nemocnicu na Slovensku (príslušné 
povolenia, rozhodnutia)“ to je návrh p. Chládeka. P. Petrovič navrhol ako bod č. 6: V prípade, 
že uchádzač už prevádzkuje inú nemocnicu, doklad potvrdzujúci, že uchádzač nemocnicu 
prevádzkuje úspešne (príslušné povolenia, rozhodnutia). 
         Poslanec Chládek – navrhol poslancovi Petrovičovi, aby svoj návrh stiahol a nechal iba 
jeho návrh – vypustiť bod č. 6. 
         Primátorka mesta – spýtala sa, že ako to, že či nemajú ani vedieť, že či prevádzkuje 
uchádzač inú nemocnicu.  
         Poslanec Chládek – povedal, že nie, nemajú. 
         Primátorka mesta – povedala, že sú tu dva návrhy - zmeniť text bodu č. 6, alebo ho 
úplne vypustiť.  
         Ďalej predniesla návrh p. Chládeka – vypustiť bod č. 6: „Doklad potvrdzujúci, že 
uchádzač v súčasnosti úspešne prevádzkuje inú nemocnicu na Slovensku (príslušné povolenia, 
rozhodnutia).“ Povedala poslancom, aby si dobre zvážili ako budú hlasovať, lebo tí ktorí 
bojujú za nemocnicu, by nikdy bod č. 6 nevypúšťali, záležalo by im na tom, že či ten, kto 
chce nemocnicu úspešne prevádzkovať už inú nemocnicu úspešne prevádzkuje. Vyzvala 
poslancov na hlasovanie. 
Za: 7 (Dvonč, Hlásna, Chládek, Boršč, Malý, Rumanko, Škvarenina) 
Proti: 2 (Hritz, Petrovič) 
Zdržali sa: 1 (Hollý) 
Nehlasoval: 0 
         Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh bol schválený. 
Ďalej predniesla návrh p. Petroviča na bod č. 6: „V prípade, že uchádzač už prevádzkuje inú 
nemocnicu, doklad potvrdzujúci, že uchádzač nemocnicu prevádzkuje úspešne (príslušné 
povolenia, rozhodnutia).“ Vyzvala poslancov na hlasovanie. 
Za: 2 (Hritz, Petrovič) 
Proti: 5 (Dvonč, Hlásna, Malý, Rumanko, Chládek) 
Zdržali sa: 2 (Boršč, Škvarenina) 
Nehlasoval: 1 (Hollý) 
         Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh nebol schválený. 
Ďalej predniesla návrh p. Petroviča na bod č. 8: „Nájomcovi, ktorý bude úspešne 
prevádzkovať nemocnicu 20 rokov a plniť si všetky záväzky vznikne predkupné právo na 
odkúpenie nemocnice za zostatok dlhu a symbolické 1 EURO.“ Vyzvala poslancov na 
hlasovanie. 
Za: 8 (Dvonč, Hlásna, Hollý, Boršč, Malý, Rumanko, Hritz, Petrovič) 
Proti: 2 (Chládek, Škvarenina) 
Zdržali sa: 0  
Nehlasoval: 0 
         Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh bol schválený.  
         Poslanec Boršč – navrhol vypustiť z uznesenia časy.  
         Primátorka mesta – predniesla návrh na vypustenie časov, ktoré sa uvádzali 
v pripravenom texte návrhu na uznesenie a vyzvala poslancov na hlasovanie. 
Za: 9 (Dvonč, Hlásna, Hollý, Malý, Rumanko, Hritz, Petrovič, Chládek, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasoval: 1 (Boršč) 
         Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh bol schválený.  

mailto:mnzm@slovanet.sk�
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Ďalej predniesla návrh na Podmienky výberového konania na strategického partnera 
(investora) Mesta Zlaté Moravce za účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre 
Mestskú nemocnicu Prof. MUDr.  R. Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. 
MUDr. R. Korca, DrSc. V Zlatých Moravciach podľa predloženého návrhu 
 

Mesto Zlaté Moravce ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 zastúpené: Ing. Serafínou Ostrihoňovou, primátorkou Mesta Zlaté Moravce 

 
vyhlasuje na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, č. 

................... z  ................ zasadnutia konaného dňa ...................... 
 

výberové  konanie na strategického partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce, za 
účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. 

MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 

 
 Účastníci výberového konania: 
Výberového konania sa môžu zúčastniť právnické osoby alebo združenia právnických osôb 
s právnou subjektivitou (ďalej „záujemcovia“), ktorí si po úhrade poplatku 170,- eur do 
pokladne MsÚ  preberú na Mestskom  úrade v Zlatých Moravciach  Podmienky Výberového 
konania v lehote do 14 dní odo dňa prvého zverejnenia Výberového konania v tlači 
s celoslovenskou pôsobnosťou.  
 
Po úhrade poplatku dostanú záujemcovia materiál  „Hospodársky a ekonomický stav Mestskej 
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.“

 

 a po preukázaní sa potvrdením o úhrade 
poplatku bude záujemcom umožnená prehliadka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
nemocnice podľa ich požiadaviek  a bude im zodpovedané na otázky týkajúce sa prevádzky, 
riadenia i ekonomiky nemocnice. Na tieto otázky odpovedia uvedené kontaktné osoby. 

Spôsob a lehota podávania prihlášok do výberového konania: 
Prihlášky do výberového konania možno podávať do 28.05.2010 do  12,00 hodiny. Prihlášky 
sa podávajú v zalepených obálkach zreteľne označených na prednej strane nadpisom 
„Výberové konanie – Mestská nemocnica - NEOTVÁRAŤ“  na  adrese vyhlasovateľa 
výberového konania. V prípade podania návrhu poštou musí byť návrh v stanovenej lehote 
doručený vyhlasovateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 
Do výberového konania nie je možné zahrnúť prihlášku, ktorá nebola doručená do sídla 
vyhlasovateľa výberového konania do 28.05.2010 do 12,00 h. 
Doručenú prihlášku nie je možné meniť, doplňovať ani odvolať. 
 
 Obsah  prihlášky do výberového konania a jej povinné prílohy: 
Prihláška a jej povinné prílohy sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Prihláška musí obsahovať tieto povinné prílohy: 

1. Ozdravný a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. v rozsahu minimálne 3 strán a  maximálne 5 strán, ktorý musí jasne 
a zrozumiteľne opísať spôsob riešenia všetkých záväzkov nemocnice, riešenia 
pracovnoprávnych vzťahov, návrh rozvojového medicínskeho programu 
s predpokladanou výškou investície, ako aj poskytnutie záruky za splnenie výšky 
týchto investícií do nemocnice. Projekt musí zabezpečiť dlhodobo udržateľnú 
existenciu nemocnice, štruktúru a jej  konkurencieschopnosť. Projekt musí taktiež 
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obsahovať návrh právno-ekonomickej konštrukcie strategického partnerstva medzi 
záujemcom (investorom) a Mestom Zlaté Moravce.  

2. Výpis z obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra záujemcu nie 
starší ako 3 mesiace.  

3. Potvrdenia o tom, že záujemca nemá neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči 
Sociálnej poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poisťovni a ostatným zdravotným 
poisťovniam a daňovému úradu.  

4. Fotokópiu daňového priznania za rok 2008 a 2009. 
5. Súvahu a výsledovku alebo  výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2008 a 2009 a 

 Výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2008 a 2009. 
6. Doklad z príslušných finančných inštitúcií o tom, že záujemca disponuje dostatočným 

finančným zabezpečením. 
7. Návrh Nájomnej zmluvy obsahujúcej záväzok záujemcu prevziať úver prijatý na 

ozdravenie nemocnice, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom na 46. 
mimoriadnom zasadnutí  MZ konanom dňa 15.3.2010  vo výške 1 330 000,- eur.  

8. Nájomcovi, ktorý bude úspešne prevádzkovať nemocnicu 20 rokov a plniť si všetky 
záväzky vznikne predkupné právo na odkúpenie nemocnice za zostatok dlhu 
a symbolické 1 EURO. 

 
Ďalší postup výberu spomedzi uchádzačov: 

Doručené obálky s prihláškami do výberového konania budú otvorené verejne dňa 01.06.2010 
v zasadačke Mestského úradu na adrese vyhlasovateľa výberového konania komisiou. 
Uchádzači, ktorí nesplnia formálne predpoklady na účasť vo výberovom konaní, budú  
vyradení. Ostatní uchádzači postupujú do druhého kola výberového konania.  
Druhé kolo výberového konania: 
Dňa 03.06.2010 bude zvolaná výberová komisia. Následne bude  v abecednom poradí 
umožnené uchádzačom predstaviť sa a počas 15 minút prezentovať svoj „Ozdravný 
a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých 
Moravciach“. Po skončení zasadnutia výberovej komisie bude nasledovať mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva k schváleniu strategického investora Mestskej nemocnice 
v Zlatých Moravciach. 
 

Spôsob a termín vyhlásenia výsledkov výberového konania: 
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému záujemcovi najneskôr dňa 10.06.2010, že prijal jeho návrh 
alebo výberové konanie najneskôr do 10.06.2010 zruší. 
 

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy  
a výberové konanie kedykoľvek v jeho priebehu  zrušiť. Účastníci Výberového konania 
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou vo Výberovom konaní a 
 nemajú nárok na náhradu žiadnych nákladov spojených  s týmto Výberovým konaním, 
ani na vrátenie poplatku, a to ani v prípade zrušenia výberového konania 
vyhlasovateľom. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom Mesta Zlaté Moravce. 
 
Podaním prihlášky záujemca výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami 
výberového konania. 
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Toto výberové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 až 288 Obchodného 
zákonníka. 
 
Kontaktné osoby:  
Ing. Miroslav Šlosár,  prednosta Mestského úradu v Zlatých Moravciach 
tel.č.: 037/69 239 20, 0918 344 690, fax: 037/69 239 45, e- mail: prednosta@zlatemoravce.eu 
MUDr. Nina Horniaková, poverená riadením Mestskej nemocnice 
tel.č.: 037/69 05 231,  0905 594 774, fax:: 037/64 251 51, e- mail: mnzm@slovanet.sk 
 
a vyzvala poslancov na hlasovanie. 
Za: 10 (Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Petrovič, Rumanko, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach jednomyseľne s c h v á l i l o podmienky 
výberového konania na strategického partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce za účelom 
realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr.  R. 
Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. V Zlatých 
Moravciach podľa predloženého návrhu. 
 

Mesto Zlaté Moravce ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 zastúpené: Ing. Serafínou Ostrihoňovou, primátorkou Mesta Zlaté Moravce 

 
vyhlasuje na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, č. 

................... z  ................ zasadnutia konaného dňa ...................... 
 

výberové  konanie na strategického partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce, za 
účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. 

MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 

 
 Účastníci výberového konania: 
Výberového konania sa môžu zúčastniť právnické osoby alebo združenia právnických osôb 
s právnou subjektivitou (ďalej „záujemcovia“), ktorí si po úhrade poplatku 170,- eur do 
pokladne MsÚ  preberú na Mestskom  úrade v Zlatých Moravciach  Podmienky Výberového 
konania v lehote do 14 dní odo dňa prvého zverejnenia Výberového konania v tlači 
s celoslovenskou pôsobnosťou.  
 
Po úhrade poplatku dostanú záujemcovia materiál  „Hospodársky a ekonomický stav Mestskej 
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.“

 

 a po preukázaní sa potvrdením o úhrade 
poplatku bude záujemcom umožnená prehliadka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
nemocnice podľa ich požiadaviek  a bude im zodpovedané na otázky týkajúce sa prevádzky, 
riadenia i ekonomiky nemocnice. Na tieto otázky odpovedia uvedené kontaktné osoby. 

Spôsob a lehota podávania prihlášok do výberového konania: 
Prihlášky do výberového konania možno podávať do 28.05.2010 do  12,00 hodiny. Prihlášky 
sa podávajú v zalepených obálkach zreteľne označených na prednej strane nadpisom 
„Výberové konanie – Mestská nemocnica - NEOTVÁRAŤ“  na  adrese vyhlasovateľa 
výberového konania. V prípade podania návrhu poštou musí byť návrh v stanovenej lehote 
doručený vyhlasovateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 
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Do výberového konania nie je možné zahrnúť prihlášku, ktorá nebola doručená do sídla 
vyhlasovateľa výberového konania do 28.05.2010 do 12,00 h. 
Doručenú prihlášku nie je možné meniť, doplňovať ani odvolať. 
 
 Obsah  prihlášky do výberového konania a jej povinné prílohy: 
Prihláška a jej povinné prílohy sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Prihláška musí obsahovať tieto povinné prílohy: 

1. Ozdravný a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. v rozsahu minimálne 3 strán a  maximálne 5 strán, ktorý musí jasne 
a zrozumiteľne opísať spôsob riešenia všetkých záväzkov nemocnice, riešenia 
pracovnoprávnych vzťahov, návrh rozvojového medicínskeho programu 
s predpokladanou výškou investície, ako aj poskytnutie záruky za splnenie výšky 
týchto investícií do nemocnice. Projekt musí zabezpečiť dlhodobo udržateľnú 
existenciu nemocnice, štruktúru a jej  konkurencieschopnosť. Projekt musí taktiež 
obsahovať návrh právno-ekonomickej konštrukcie strategického partnerstva medzi 
záujemcom (investorom) a Mestom Zlaté Moravce.  

2. Výpis z obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra záujemcu nie 
starší ako 3 mesiace.  

3. Potvrdenia o tom, že záujemca nemá neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči 
Sociálnej poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poisťovni a ostatným zdravotným 
poisťovniam a daňovému úradu.  

4. Fotokópiu daňového priznania za rok 2008 a 2009. 
5. Súvahu a výsledovku alebo  výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2008 a 2009 a 

 Výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2008 a 2009. 
6. Doklad z príslušných finančných inštitúcií o tom, že záujemca disponuje dostatočným 

finančným zabezpečením. 
7. Návrh Nájomnej zmluvy obsahujúcej záväzok záujemcu prevziať úver prijatý na 

ozdravenie nemocnice, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom na 46. 
mimoriadnom zasadnutí  MZ konanom dňa 15.3.2010  vo výške 1 330 000,- eur.  

8. Nájomcovi, ktorý bude úspešne prevádzkovať nemocnicu 20 rokov a plniť si všetky 
záväzky vznikne predkupné právo na odkúpenie nemocnice za zostatok dlhu 
a symbolické 1 EURO. 

 
 

Ďalší postup výberu spomedzi uchádzačov: 
Doručené obálky s prihláškami do výberového konania budú otvorené verejne dňa 01.06.2010 
v zasadačke Mestského úradu na adrese vyhlasovateľa výberového konania komisiou. 
Uchádzači, ktorí nesplnia formálne predpoklady na účasť vo výberovom konaní, budú  
vyradení. Ostatní uchádzači postupujú do druhého kola výberového konania.  
Druhé kolo výberového konania: 
Dňa 03.06.2010 bude zvolaná výberová komisia. Následne bude  v abecednom poradí 
umožnené uchádzačom predstaviť sa a počas 15 minút prezentovať svoj „Ozdravný 
a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých 
Moravciach“. Po skončení zasadnutia výberovej komisie bude nasledovať mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva k schváleniu strategického investora Mestskej nemocnice 
v Zlatých Moravciach. 
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Spôsob a termín vyhlásenia výsledkov výberového konania: 
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému záujemcovi najneskôr dňa 10.06.2010, že prijal jeho návrh 
alebo výberové konanie najneskôr do 10.06.2010 zruší. 
 

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy  
a výberové konanie kedykoľvek v jeho priebehu  zrušiť. Účastníci Výberového konania 
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou vo Výberovom konaní a 
 nemajú nárok na náhradu žiadnych nákladov spojených  s týmto Výberovým konaním, 
ani na vrátenie poplatku, a to ani v prípade zrušenia výberového konania 
vyhlasovateľom. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom Mesta Zlaté Moravce. 
 
Podaním prihlášky záujemca výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami 
výberového konania. 
 
Toto výberové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 až 288 Obchodného 
zákonníka. 
 
Kontaktné osoby:  
Ing. Miroslav Šlosár,  prednosta Mestského úradu v Zlatých Moravciach 
tel.č.: 037/69 239 20, 0918 344 690, fax: 037/69 239 45, e- mail: prednosta@zlatemoravce.eu 
MUDr. Nina Horniaková, poverená riadením Mestskej nemocnice 
tel.č.: 037/69 05 231,  0905 594 774, fax:: 037/64 251 51, e- mail: mnzm@slovanet.sk 
 
K bodu 9/ 

 

Oznámenie o neprijatí funkcie primátorkou Mesta Zlaté Moravce Ing. Serafínou  
Ostrihoňovou v Správnej rade  združenia Požitavská futbalová akadémia FC ViOn. 

         Primátorka mesta – prečítala list: 
 
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn 
Továrenská 64 
 953 01 Zlaté Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 16.3.2010 
Naše číslo: 
 
 
VEC 
Oznámenie o neprijatí funkcie primátorkou Mesta Zlaté Moravce Ing. Serafínou  
Ostrihoňovou v Správnej rade združenia Požitavská futbalová akadémia FC ViOn 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce na svojom 40. mimoriadnom zasadnutí 
konanom dňa 01.10.2009 ma schválilo za zástupcu mesta Zlaté Moravce v správnej rade 
občianskeho združenia Požitavská futbalová akadémia FC ViOn. 
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 Z dôvodu mojej značnej pracovnej vyťaženosti a veľkému množstvu pracovných 
povinností, ktoré mám predovšetkým ako primátorka Mesta Zlaté Moravce a poslankyňa 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, si dovoľujem oznámiť, že napriek prejavenej dôvere 
nemôžem prijať funkciu v Správnej rade združenia Požitavská futbalová akadémia FC ViOn. 
Taktiež ako primátorka a poslankyňa VÚC nie som členkou žiadnej dozornej rady ani 
správnej rady v žiadnej spoločnosti. 
 
 Na základe uvedeného ako i s prihliadnutím na skutočnosť, že nikto nesmie byť 
nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach ani k účasti na ich činnosti, si dovoľujem 
oznámiť, že neprijímam funkciu v Správnej rade  Požitavskej futbalovej akadémie FC ViOn 
a preto som sa nezúčastnila a ani sa nebudem zúčastňovať žiadnych jej zasadnutí. 
 
 Za pochopenie ďakujem. S pozdravom 
 
 
 
        Ing. Serafína Ostrihoňová 
                    Primátorka  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach z o b r a l o  n a  v e d o m i e oznámenie 
o neprijatí funkcie primátorkou Mesta Zlaté Moravce Ing. Serafínou Ostrihoňovou v správnej 
rade združenia Požitavská futbalová akadémia FC ViOn. 
 
         Primátorka mesta – požiadala poslancov, aby si do Správnej rady združenia Požitavská 
futbalová akadémia FC ViOn navrhli nového člena a dá o tom potom hlasovať. Uviedla, že 
ona nechce mať za činnosť v dozorných a správnych radách žiadnu korunu ani euro. Preto 
nechcela byť na rozdiel od iných aj v NSK v žiadnej dozornej a správnej rade. 
         Poslanec Rumanko – požiadal zvolať riadne MsZ s bodom kontrola uznesení, prijať 
uznesenie o predložení nájomných zmlúv a na budúci týždeň zvolať zastupiteľstvo. 
        Primátorka mesta – uviedla, že nájomné zmluvy budú mať poslanci predložené 
a upozornila, že odkedy si poslanci zvýšili odmeny za zasadnutia MsZ, nedbali by aj každý 
týždeň zasadať, ale zákon ukladá raz za tri mesiace zasadať. Potom oznámila, že nakoľko 
klesol počet prítomných poslancov pod nadpolovičnú väčšinu v rokovacej miestnosti, týmto 
končí zasadnutie 47. MMZ.  
 
 

 
Návrh na uznesenie. 

Uznesenie č. 444/2010 
Určenie zapisovateľky. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 47. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.04.2010 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 47. mimoriadnom zasadnutí MZ 
konanom dňa 15.04.2010. 
 
Uznesenie č. 445/2010 
Určenie overovateľov zápisnice. 
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Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 47. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.04.2010 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza a  p. poslanca PaedDr. Pavla  Petroviča         
z  47. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 15.04.2010  
 
Uznesenie č. 446/2010 
Voľba návrhovej komisie. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 47. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.04.2010 
p r e r o k o v a l o 
voľbu návrhovej komisie a 
v o l í 
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého 
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Ladislava Boršča  a poslanca Ing. Jozefa Škvareninu 
 
Uznesenie č. 447/2010 
Schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 47. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.04.2010 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. 3 /2010 o vyhradení miest na umiestenie predvolebných 
plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR SR v roku 2010 na území mesta Zlaté 
Moravce  
s ch v a ľ u j e  
VZN Mesta Zlaté Moravce č. 3 /2010 o vyhradení miest na umiestenie predvolebných 
plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR SR v roku 2010 na území mesta Zlaté 
Moravce  
 
Uznesenie č. 448/2010 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 47. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.04.2010 
p r e r o k o v a l o 
Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim 
predávajúcim a Nitrianskym samosprávnym krajom ako budúcim kupujúcim, predmetom 
ktorej je záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod: 

a) príslušnej časti stavby „Okružná križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská 
– Zlaté Moravce“ podľa technického predpisu SSC 03/2004 za kúpnu cenu 1,- € 
(slovom jedno Euro) a  

b) pozemkov pod príslušnou časťou stavby „Okružná križovatka Hviezdoslavova, 
Duklianska, Továrenská – Zlaté Moravce“ podľa technického predpisu SSC 03/2004 
za kúpnu cenu 1,- € (slovom jedno Euro)  

 
s ch v a ľ u j e  
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim predávajúcim 
a Nitrianskym samosprávnym krajom ako budúcim kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok 
zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod: 



                                                                                                                                                                   
22 

a) príslušnej časti stavby „Okružná križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská 
– Zlaté Moravce“ podľa technického predpisu SSC 03/2004 za kúpnu cenu 1,- € 
(slovom jedno Euro) a  

b) pozemkov pod príslušnou časťou stavby „Okružná križovatka Hviezdoslavova, 
Duklianska, Továrenská – Zlaté Moravce“ podľa technického predpisu SSC 03/2004 
za kúpnu cenu 1,- € (slovom jedno Euro)  

 
Uznesenie č. 449/2010 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 47. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.04.2010 
p r e r o k o v a l o 
Žiadosť Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. o vyradenie RDG prístrojov, 
konkrétne prístroja  zn. Chirana typ Chirodur 125 C r.v. 1983 a prístroja  zn. BMT typ 
Avantex C s kefalostatom r. v. 1991 z majetku a o odpredaj týchto RDG prístrojov, konkrétne 
prístroj  zn. Chirana typ Chirodur 125 C  r.v. 1983 za kúpnu cenu minimálne podľa 
znaleckého posudku 6.130,25 eur a prístroj  zn. BMT typ Avantex C s kefalostatom r. v. 1991 
za kúpnu cenu minimálne podľa znaleckého posudku 4.245,13 eur. 
s ch v a ľ u j e  
na základe predloženej žiadosti Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. vyradenie 
RDG prístrojov, konkrétne prístroja  zn. Chirana typ Chirodur 125 C r.v. 1983 a prístroja  zn. 
BMT typ Avantex C s kefalostatom r. v. 1991 z majetku a  odpredaj týchto RDG prístrojov, 
konkrétne prístroj  zn. Chirana typ Chirodur 125 C  r.v. 1983 za kúpnu cenu minimálne podľa 
znaleckého posudku 6.130,25 eur a prístroj  zn. BMT typ Avantex C s kefalostatom r. v. 1991 
za kúpnu cenu minimálne podľa znaleckého posudku 4.245,13 eur. 
 
Uznesenie č. 450/2010 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 47. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.04.2010 
p r e r o k o v a l o 
Podmienky výberového konania na strategického partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce za 
účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr.  
R. Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. V Zlatých 
Moravciach podľa predloženého návrhu 
 

Mesto Zlaté Moravce ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 zastúpené: Ing. Serafínou Ostrihoňovou, primátorkou Mesta Zlaté Moravce 

 
vyhlasuje na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, č. 450/2010  

z 47. zasadnutia konaného dňa 15. 04. 2010 
 

výberové  konanie na strategického partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce, za 
účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. 

MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 

 
 Účastníci výberového konania: 
Výberového konania sa môžu zúčastniť právnické osoby alebo združenia právnických osôb 
s právnou subjektivitou (ďalej „záujemcovia“), ktorí si po úhrade poplatku 170,- eur do 
pokladne MsÚ  preberú na Mestskom  úrade v Zlatých Moravciach  Podmienky Výberového 
konania v lehote do 14 dní odo dňa prvého zverejnenia Výberového konania v tlači 
s celoslovenskou pôsobnosťou.  
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Po úhrade poplatku dostanú záujemcovia materiál  „Hospodársky a ekonomický stav Mestskej 
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.“

 

 a po preukázaní sa potvrdením o úhrade 
poplatku bude záujemcom umožnená prehliadka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
nemocnice podľa ich požiadaviek  a bude im zodpovedané na otázky týkajúce sa prevádzky, 
riadenia i ekonomiky nemocnice. Na tieto otázky odpovedia uvedené kontaktné osoby. 

Spôsob a lehota podávania prihlášok do výberového konania: 
Prihlášky do výberového konania možno podávať do 28.05.2010 do  12,00 hodiny. Prihlášky 
sa podávajú v zalepených obálkach zreteľne označených na prednej strane nadpisom 
„Výberové konanie – Mestská nemocnica - NEOTVÁRAŤ“  na  adrese vyhlasovateľa 
výberového konania. V prípade podania návrhu poštou musí byť návrh v stanovenej lehote 
doručený vyhlasovateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 
Do výberového konania nie je možné zahrnúť prihlášku, ktorá nebola doručená do sídla 
vyhlasovateľa výberového konania do 28.05.2010 do 12,00 h. 
Doručenú prihlášku nie je možné meniť, doplňovať ani odvolať. 
 
 Obsah  prihlášky do výberového konania a jej povinné prílohy: 
Prihláška a jej povinné prílohy sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Prihláška musí obsahovať tieto povinné prílohy: 

1. Ozdravný a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. v rozsahu minimálne 3 strán a  maximálne 5 strán, ktorý musí jasne 
a zrozumiteľne opísať spôsob riešenia všetkých záväzkov nemocnice, riešenia 
pracovnoprávnych vzťahov, návrh rozvojového medicínskeho programu 
s predpokladanou výškou investície, ako aj poskytnutie záruky za splnenie výšky 
týchto investícií do nemocnice. Projekt musí zabezpečiť dlhodobo udržateľnú 
existenciu nemocnice, štruktúru a jej  konkurencieschopnosť. Projekt musí taktiež 
obsahovať návrh právno-ekonomickej konštrukcie strategického partnerstva medzi 
záujemcom (investorom) a Mestom Zlaté Moravce.  

2. Výpis z obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra záujemcu nie 
starší ako 3 mesiace.  

3. Potvrdenia o tom, že záujemca nemá neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči 
Sociálnej poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poisťovni a ostatným zdravotným 
poisťovniam a daňovému úradu.  

4. Fotokópiu daňového priznania za rok 2008 a 2009. 
5. Súvahu a výsledovku alebo  výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2008 a 2009 a 

 Výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2008 a 2009. 
6. Doklad z príslušných finančných inštitúcií o tom, že záujemca disponuje dostatočným 

finančným zabezpečením. 
7. Návrh Nájomnej zmluvy obsahujúcej záväzok záujemcu prevziať úver prijatý na 

ozdravenie nemocnice, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom na 46. 
mimoriadnom zasadnutí  MZ konanom dňa 15.3.2010  vo výške 1 330 000,- eur.  

8. Nájomcovi, ktorý bude úspešne prevádzkovať nemocnicu 20 rokov a plniť si všetky 
záväzky vznikne predkupné právo na odkúpenie nemocnice za zostatok dlhu 
a symbolické 1 EURO. 

 
Ďalší postup výberu spomedzi uchádzačov: 
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Doručené obálky s prihláškami do výberového konania budú otvorené verejne dňa 01.06.2010 
v zasadačke Mestského úradu na adrese vyhlasovateľa výberového konania komisiou. 
Uchádzači, ktorí nesplnia formálne predpoklady na účasť vo výberovom konaní, budú  
vyradení. Ostatní uchádzači postupujú do druhého kola výberového konania.  
Druhé kolo výberového konania: 
Dňa 03.06.2010 bude zvolaná výberová komisia. Následne bude  v abecednom poradí 
umožnené uchádzačom predstaviť sa a počas 15 minút prezentovať svoj „Ozdravný 
a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých 
Moravciach“. Po skončení zasadnutia výberovej komisie bude nasledovať mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva k schváleniu strategického investora Mestskej nemocnice 
v Zlatých Moravciach. 
 

Spôsob a termín vyhlásenia výsledkov výberového konania: 
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému záujemcovi najneskôr dňa 10.06.2010, že prijal jeho návrh 
alebo výberové konanie najneskôr do 10.06.2010 zruší. 
 

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy  
a výberové konanie kedykoľvek v jeho priebehu  zrušiť. Účastníci Výberového konania 
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou vo Výberovom konaní a 
 nemajú nárok na náhradu žiadnych nákladov spojených  s týmto Výberovým konaním, 
ani na vrátenie poplatku, a to ani v prípade zrušenia výberového konania 
vyhlasovateľom. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom Mesta Zlaté Moravce. 
 
Podaním prihlášky záujemca výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami 
výberového konania. 
 
Toto výberové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 až 288 Obchodného 
zákonníka. 
 
Kontaktné osoby:  
Ing. Miroslav Šlosár,  prednosta Mestského úradu v Zlatých Moravciach 
tel.č.: 037/69 239 20, 0918 344 690, fax: 037/69 239 45, e- mail: prednosta@zlatemoravce.eu 
MUDr. Nina Horniaková, poverená riadením Mestskej nemocnice 
tel.č.: 037/69 05 231,  0905 594 774, fax:: 037/64 251 51, e- mail: mnzm@slovanet.sk 
a 
s ch v a ľ u j e  
podmienky výberového konania na strategického partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce za 
účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr.  
R. Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. V Zlatých 
Moravciach podľa predloženého návrhu. 
 

Mesto Zlaté Moravce ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 zastúpené: Ing. Serafínou Ostrihoňovou, primátorkou Mesta Zlaté Moravce 

 
vyhlasuje na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, č. 450/2010  

z 47. zasadnutia konaného dňa 15. 04. 2010 
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výberové  konanie na strategického partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce, za 

účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 
 
 Účastníci výberového konania: 
Výberového konania sa môžu zúčastniť právnické osoby alebo združenia právnických osôb 
s právnou subjektivitou (ďalej „záujemcovia“), ktorí si po úhrade poplatku 170,- eur do 
pokladne MsÚ  preberú na Mestskom  úrade v Zlatých Moravciach  Podmienky Výberového 
konania v lehote do 14 dní odo dňa prvého zverejnenia Výberového konania v tlači 
s celoslovenskou pôsobnosťou.  
 
Po úhrade poplatku dostanú záujemcovia materiál  „Hospodársky a ekonomický stav Mestskej 
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.“

 

 a po preukázaní sa potvrdením o úhrade 
poplatku bude záujemcom umožnená prehliadka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
nemocnice podľa ich požiadaviek  a bude im zodpovedané na otázky týkajúce sa prevádzky, 
riadenia i ekonomiky nemocnice. Na tieto otázky odpovedia uvedené kontaktné osoby. 

Spôsob a lehota podávania prihlášok do výberového konania: 
Prihlášky do výberového konania možno podávať do 28.05.2010 do  12,00 hodiny. Prihlášky 
sa podávajú v zalepených obálkach zreteľne označených na prednej strane nadpisom 
„Výberové konanie – Mestská nemocnica - NEOTVÁRAŤ“  na  adrese vyhlasovateľa 
výberového konania. V prípade podania návrhu poštou musí byť návrh v stanovenej lehote 
doručený vyhlasovateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 
Do výberového konania nie je možné zahrnúť prihlášku, ktorá nebola doručená do sídla 
vyhlasovateľa výberového konania do 28.05.2010 do 12,00 h. 
Doručenú prihlášku nie je možné meniť, doplňovať ani odvolať. 
 
 Obsah  prihlášky do výberového konania a jej povinné prílohy: 
Prihláška a jej povinné prílohy sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Prihláška musí obsahovať tieto povinné prílohy: 

1. Ozdravný a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. v rozsahu minimálne 3 strán a  maximálne 5 strán, ktorý musí jasne 
a zrozumiteľne opísať spôsob riešenia všetkých záväzkov nemocnice, riešenia 
pracovnoprávnych vzťahov, návrh rozvojového medicínskeho programu 
s predpokladanou výškou investície, ako aj poskytnutie záruky za splnenie výšky 
týchto investícií do nemocnice. Projekt musí zabezpečiť dlhodobo udržateľnú 
existenciu nemocnice, štruktúru a jej  konkurencieschopnosť. Projekt musí taktiež 
obsahovať návrh právno-ekonomickej konštrukcie strategického partnerstva medzi 
záujemcom (investorom) a Mestom Zlaté Moravce.  

2. Výpis z obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra záujemcu nie 
starší ako 3 mesiace.  

3. Potvrdenia o tom, že záujemca nemá neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči 
Sociálnej poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poisťovni a ostatným zdravotným 
poisťovniam a daňovému úradu.  

4. Fotokópiu daňového priznania za rok 2008 a 2009. 
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5. Súvahu a výsledovku alebo  výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2008 a 2009 a 
 Výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2008 a 2009. 

6. Doklad z príslušných finančných inštitúcií o tom, že záujemca disponuje dostatočným 
finančným zabezpečením. 

7. Návrh Nájomnej zmluvy obsahujúcej záväzok záujemcu prevziať úver prijatý na 
ozdravenie nemocnice, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom na 46. 
mimoriadnom zasadnutí  MZ konanom dňa 15.3.2010  vo výške 1 330 000,- eur.  

8. Nájomcovi, ktorý bude úspešne prevádzkovať nemocnicu 20 rokov a plniť si všetky 
záväzky vznikne predkupné právo na odkúpenie nemocnice za zostatok dlhu 
a symbolické 1 EURO. 

 
 

Ďalší postup výberu spomedzi uchádzačov: 
Doručené obálky s prihláškami do výberového konania budú otvorené verejne dňa 01.06.2010 
v zasadačke Mestského úradu na adrese vyhlasovateľa výberového konania komisiou. 
Uchádzači, ktorí nesplnia formálne predpoklady na účasť vo výberovom konaní, budú  
vyradení. Ostatní uchádzači postupujú do druhého kola výberového konania.  
Druhé kolo výberového konania: 
Dňa 03.06.2010 bude zvolaná výberová komisia. Následne bude  v abecednom poradí 
umožnené uchádzačom predstaviť sa a počas 15 minút prezentovať svoj „Ozdravný 
a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých 
Moravciach“. Po skončení zasadnutia výberovej komisie bude nasledovať mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva k schváleniu strategického investora Mestskej nemocnice 
v Zlatých Moravciach. 
 

Spôsob a termín vyhlásenia výsledkov výberového konania: 
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému záujemcovi najneskôr dňa 10.06.2010, že prijal jeho návrh 
alebo výberové konanie najneskôr do 10.06.2010 zruší. 
 

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy  
a výberové konanie kedykoľvek v jeho priebehu  zrušiť. Účastníci Výberového konania 
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou vo Výberovom konaní a 
 nemajú nárok na náhradu žiadnych nákladov spojených  s týmto Výberovým konaním, 
ani na vrátenie poplatku, a to ani v prípade zrušenia výberového konania 
vyhlasovateľom. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom Mesta Zlaté Moravce. 
 
Podaním prihlášky záujemca výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami 
výberového konania. 
 
Toto výberové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 až 288 Obchodného 
zákonníka. 
 
Kontaktné osoby:  
Ing. Miroslav Šlosár,  prednosta Mestského úradu v Zlatých Moravciach 
tel.č.: 037/69 239 20, 0918 344 690, fax: 037/69 239 45, e- mail: prednosta@zlatemoravce.eu 
MUDr. Nina Horniaková, poverená riadením Mestskej nemocnice 
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tel.č.: 037/69 05 231,  0905 594 774, fax:: 037/64 251 51, e- mail: mnzm@slovanet.sk 
 
Uznesenie č. 451/2010 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 47. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.04.2010 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
oznámenie o neprijatí funkcie primátorkou Mesta Zlaté Moravce Ing. Serafínou Ostrihoňovou 
v správnej rade združenia Požitavská futbalová akadémia FC ViOn. 
 
 
 
Zlaté Moravce 15. apríl 2010 
    
 
 
 
                 .............................. 
Zapísala:      Viera Vaňová 
  
 
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                        
   Ing. Serafína Ostrihoňová                                                                Ing. Miroslav Šlosár                                                       
           primátorka mesta                                                                          prednosta MsÚ                                                                      
 
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                    
                 Ivan Hritz                                                                          PaedDr. Pavol Petrovič                                                             
 


