
Komisia sociálno - zdravotná a bytová pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Z á p i s n i c a č. 2/ 2015 
zo zasadnutia Komisie sociálno - zdravotnej a bytovej pri MsZ v Zlatých 

Moravciach, konanej dňa 10. 03. 2015. 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny zo dňa 10.03.2015. Zo siedmych členov s hlasovacím 
právom boli prítomní piati, dvaja sa ospravedlnili. Komisia bola uznášaniaschopná. 

Bod 1: Otvorenie. 

Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie Mgr. Denisa Uhrinová, ktorá 
privítala prítomných členov komisie a hostí. 

Bod 2: Schválenie programu zasadnutia. 

Program zasadnutia komisie bol členmi komisie prijatý jednohlasne a riadil sa 
podľa pozvánky zo dňa 06.03.2015. 

Bod 3: Informácia p. riaditeľa JUDr. Ing. Martina Cimráka o súčasnej situácii v Mestskej 
nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach, spolu 
s perspektívou jej ďalšej existencie za podmienok zmeny právnej subjektivity. 

Riaditeľ Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
JUDr. Ing. Martin Cimrák v úvode informoval o možnosti investovania do prístrojového 
vybavenia jednotlivých oddelení nemocnice. V prípade úspešnosti projektu financovania 
cez fondy EU pri spoluúčasti 5% (35 tis. eur) je celková investícia odhadovaná na sumu 
1 811 OOO eur. Podmienkou je však schválenie rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2015. 

Následne prezentoval dokument „Návrh riešení ďalšieho smerovania Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce", ktorý bol dňa 10.3.2015 
zaslaný elektronickou poštou členom komisie a poslancom MsZ v Zlatých Moravciach. 
V úvode dokumentu hodnotí súčasný stav prevádzkovania nemocnice. Následne analyzuje 
a zamýšľa sa nad ponúkajúcimi sa možnosťami jej ďalšej existencie. 

V súčasnosti Mestská nemocnica od prechodu pod správu Mesta Zlaté Moravce 
funguje ako príspevková organizácia obce v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách. Na to aby nemocnica mohla fungovať ďalej bez väčších 
problémov je potrebné vyriešiť krátkodobé záväzky, ktoré sa udržujú na úrovni viac ako 
1,3 mil. eur. Príspevok mesta by sa nemohol v najbližších troch rokoch znížiť pod 300 OOO 
eur/ rok, pričom jeho podstatná časť by išla na splátky dlhu. 



Investície v horizonte najbližších troch rokov možno odhadnúť na 1 111 OOO,- eur ako 
technické zhodnotenie budov a 700 OOO,- do prístrojového vybavenia jednotlivých 
oddelení. Z hľadiska súčasného stavu budúcnosť nemocnice ako príspevkovej organizácie 
hodnotí ako neperspektívnu z pohľadu finančných zdrojov, technického rozvoja 
a vybavenia nemocnice. 

Od zámeru zriaďovateľa ako aj od jeho finančných možností sa ponúkajú tieto 
alternatívy smerovania nemocnice: 
1. zrušenie nemocnice, 
2. zachovanie príspevkovej organizácie, 
3. transformácia na inú právnu formu, 

a) transformácia na neziskovú organizáciu, 
b) transformácia na spoločnosť s ručením obmedzeným, 
c) transformácia na akciovú spoločnosť, 

4. prenájom nemocnice. 
V ďalšom stručne analyzoval jednotlivé alternatívy možného ďalšieho smerovania 

Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a ktoré ponúka ako 
základnú informačnú základňu pre zriaďovateľa a aby bolo možné urobiť rozhodnutie, na 
ktoré alternatívy je potrebné sa užšie zamerať. Ďalej konštatoval, že z pohľadu vedenia 
nemocnice sa najreálnejšia javí možnosť transformácie na akciovú spoločnosť ako riešenie 
jednak budúcnosti nemocnice ako aj zvládnutia minulých záväzkov. Bez ohľadu na tento 
názor bude pred konečným rozhodnutím potrebná široká diskusia zúčastnených strán. 

Diskusia: Na prezentovaný materiál reagovali viacerí členovia komisie a prítomní poslanci 
MsZ. 

1. Diskusia sa zamerala hlavne na oblasť zabezpečenia finančných prostriedkov, 
hospodárenie nemocnice v súčasnosti a predpoklad v budúcnosti v prípade 
transformácie. Prevládol názor, že nemocnica by nemala byť len mestská - na jej 
prevádzku by sa finančne mali podieľať aj okolité obce, ktorým obyvateľom sa 
poskytuje zdravotná starostlivosť/ Mgr. Uhrinová /. 

2. Diskutovalo sa taktiež okolo potenciálnych záujemcov v minulosti o odpredaj 
a prenájom nemocnice a prečo nedošlo k realizácii ponúk. Bol daný návrh, aby 
bola zverejnená nová ponuka na prenájom nemocnice a bol uskutočnený nový audit 
nemocnice z dôrazom na analýzu jednotlivých možností ďalšieho smerovania 
nemocnice/ PhDr. Záhorská/. 

3. JUDr. Esterková navrhla, aby sa materiál, predložený riaditeľom Mestskej 
nemocnice JUDr. Ing. Martinom Cimrákom zverejnil na web stránke mesta, aby sa 
stal predmetom verejnej diskusie. O návrhu sa hlasovalo, návrh nebol prijatý/ za -
2; proti - 1; zdržal sa- 2 /. 

Záver: 1. Členovia komisie správu riaditeľa Mestskej nemocnice JUDr. Ing. Martina 
Cimráka zobrali na vedomie. Materiál si vyžaduje viacej času na analyzovanie a prijatie 
konečného stanoviska. 

2. Na návrh predsedkyne komisie Mgr. Uhrinovej a schválenia primátorkou 
mesta Zlaté Moravce Ing. Ostrihoňovej sa vytvorila pracovná komisia na riešenie 
transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých 
Moravciach z členov Komisie sociálno - zdravotnej a bytovej pri MsZ v Zlatých 
Moravciach a poslancov MsZ v Zlatých Moravciach. Zasadnutie pracovnej komisie sa 
uskutoční dňa 24. marca 2015 o 16,00 hod. v zasadačke interného pavilónu Mestskej 
nemocnice. 



Bod 4: Prerokovanie plánu práce komisie na rok 2015 v zmysle úlohy č.6 zápisnice 
č.1/2015. 

Na základe úlohy z minulého zasadnutia komisie písomne predložil návrh MUDr. 
Balco, ktorý do plánu práce komisie navrhuje zaradiť aj zriadenie denného stacionára pre 
občanov so zníženou telesnou a duševnou schopnosťou, ako aj pre seniorov; ďalej riešiť 
problematiku výstavby malometrážnych bytov pre mladé rodiny a seniorov. Ďalej navrhol 
zriadenie chránených dielní v Službyte. 
PhDr. Záhorská navrhla zorganizovať v rámci „Dňa Zeme" / 22. apríla / celomestskú akciu 
„čistejšie mesto". Ďalej navrhla zriadiť denný stacionár aj pre deti. Na tento účel 
odporučila využiť priestory ZŠ na Robotníckej ulici. 
Vedúca ZOS a DOS Bc. Bošiaková informovala o možnosti objednať si v prípade potreby 
služby zariadenia na dennú, krátkodobú starostlivosť o seniorov. 
Pozitívnym ohlasom sa stretol návrh zriadenia chránených dielní, ako aj na vytváranie 
podmienok na zvýšenie zamestnanosti určitej skupiny obyvateľstva mesta. 

Návrh plánu práce komisie na rok 2015: 

1. dňa 09.06.2014 / t.j . v utorok / - členovia komisie sa budú zaoberať so situáciou 
v Mestskej nemocnici Zlaté Moravce a výstupmi pracovnej komisie na riešenie 
transformácie Mestskej nemocmce prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. V 
Zlatých Moravciach, 

2. dňa 18.09.2014 / t.j. v utorok /- členovia komisie sa budú zaoberať zlou 
situáciou v dostupnosti bývania v malometrážnych bytov a situáciou 
v plánovanej výstavbe bytového domu na Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach, 

3. dňa 10.11.2014 / t.j . v utorok/- členovia komisie sa budú zaoberať možnosťou 
zriadenia chránených dielní, ako aj vytvárania podmienok zamestnanosti určitej 
skupiny obyvateľstva mesta, 

4. dňa 08.12.2014 / t.j. v utorok/ - členovia komisie sa budú zaoberať možnosťou 
zriadenie denného stacionára pre občanov so zníženou telesnou a duševnou 
schopnosťou ako aj pre seniorov a deti. 

Záver: Návrh plánu práce komisie na rok 2015 bol členmi komisie prijatý jednohlasne. 

Bod S: Prehodnotenie nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu v mestských 
nájomných bytoch a v DOS. 

A. Komisii boli predložené nové žiadosti, ktoré spÍňajú kritéria o pridelenie 
mestského nájomného bytu v zmysle VZN č. 1/2006 o prideľovaní mestských nájomných 
bytov: 

Por. Dátum Meno a priezvisko Deň 

číslo žiadosti uchádzača narodenia Trvalý pobyt 
1. 29.07.2014 Alžbeta Tarkaiová 
2. 11.08.2014 Mária Slávik 



3. 11.08.2014 Silvia Pilarová 
4. 11.09.2014 Ivan Juhás 
5. 01.10.2014 Rva Némethová 
6. 23.09.2014 Miroslava Wolfová 
7. 15.12.2014 Klaudia Rafaelová 
8. 02.01.2015 Ľuboš Beňo 

9. 14.01.2015 Sandra Rafaelová 
10. 21.01.2015 Darina Bihariová 
11. 31.01.2015 Ľuboš Banda 

Rozhodnutie: Členmi komisie boli predložené žiadosti prijaté a zaradené do zoznamu 
žiadateľov o mestský nájomný byt. 

B. Komisii bola predložená nová žiadosť p. Jany Toráčovej, r.č. 735918/7759, 
953 01 Zlaté Moravce o pridelenie mestského nájomného bytu v DOS - v zmysle VZN 
č. 1/2006 o prideľovaní mestských nájomných bytov v DOS. 
Rozhodnutie: Členmi komisie bola predložená žiadosť prijatá a zaradená do zoznamu 
žiadateľov o mestský nájomný byt v DOS. 

Bod 6: Návrh na pridelenie voľných mestských náiomných bytov a bytov v DOS. 

Komisia sa zaoberala pridelením voľných nájomných bytov v DOS, 
nachádzajúcich sa na Ul. Rovňanova a Ul. Kalinčiakova v Zlatých Moravciach. 
Komisia odporučila prideliť voľné nájomné byty: 

1. nájomný byt na Ul. Rovňanova 1, 2. poschodie, č. bytu 11, 1-izbový pre 
Jarmilu Čulákovú, 

2. nájomný byt na Ul. Rovňanova 1, 5. poschodie, č. bytu 24, 2-izbový pre 
Valériu Vagovú, 

3. nájomný byt na Ul. Rovňanova 5, 1. poschodie, č. bytu 65, 2-izbový pre 
Jána Lazara, 

4. nájomný byt na Ul. Kalinčiakova 8, 2. poschodie, č. bytu 31, 1-izbový pre 
Pavla Hrušku a manželku Helenu, 

Bod 7: Rôzne 

Neboli prijaté žiadne úlohy. 

Bod 8: Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Denisa Uhrinová ukončila rokovanie komisie 
a poďakovala všetkým prítomným členom a nečlenom za účasť na komisii. 

UZNESENIA: 

Uznesenie č. 1/2/2015 „Schválenie programu zasadnutia." 
Program zasadnutia bol prítomnými členmi komisie prijatý bez pripomienok. 



Uznesenie č. 2/2/2015 _„Návrh riešení ďalšieho smerovania Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce" 
Na riešenie transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
v Zlatých Moravciach bola vytvorená pracovná komisia z členov Komisie sociálno -
zdravotnej a bytovej pri MsZ v Zlatých Moravciach a poslancov MsZ v Zlatých 
Moravciach. Zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 24. marca 2015 o 16,00 hod. 
v zasadačke interného pavilónu Mestskej nemocnice. 

Uznesenie č. 3/2/2015 „Schválenie plánu práce komisie na rok 2015." 
Komisia v zmysle bodu 4 schválila plán práce komisie na rok 2015. 

Uznesenie č. 4/2/2015 „Nové žiadostí o pridelenie nájomného bytu v mestských 
nájomných bytoch a v DOS." 
Z predložených žiadosti v zmysle bodu 5 boli komisiou žiadosti prijaté a zaradené do 
zoznamu žiadateľov o mestský nájomný byt a byt v DOS. 

Uznesenie č. 5/2/2015 „Návrh na pridelenie voľných mestských nájomných bytov 
a bytov v DOS." 
Komisia odporučila v zmysle bodu č. 6 prideliť voľné nájomné byty nachádzajúci sa na 
Ul. Rovňanova a Kalinčiakova v Zlatých Moravciach. 

Zapísal: Ing. Daniel Bielik 
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