Zápisnica
zo zasadnutia zdravotníckej komisie pri MsZ, konaného dňa 24.10.2016

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Problematika poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste a v okrese Kežmarok
2. Problematika Nemocnice Dr. Alexandra n. o. v kontexte investície, zmeny štatútu, zmeny
nájomnej zmluvy s dopadmi na mesto Kežmarok , zdravotnú starostlivosť v Kežmarku
3. Rôzne

Zasadnutie komisie otvoril MUDr. Hencel privítaním prítomných a navrhol zmeniť body programu,
aby sa bod č. 2 prerokoval ako prvý. Za návrh hlasovalo: 4, zdržal sa: 1

1. Problematika Nemocnice Dr. Alexandra n.o.
-

-

Mgr. Bc. Matia oboznámil prítomných so zámerom poslancov zverejniť zmluvu o nájme
medzi Mestom Kežmarok a Nemocnice Dr. Alexandra v Kežmarku, n. o. , aby sa tak odborná
ako aj laická verejnosť mohla vyjadriť . Tejto požiadavke nebolo do dnešného dňa t.j.
24.10.2016 zo strany MsÚ vyhovené . K návrhu nájomnej zmluvy i štatútu sa má vyjadriť
právne odd. Problematiku Nemocnice je potrebné riešiť, bolo to aj vo volebnom programe.
V r. 2012 došlo k zmene štatútu, nájomnej zmluvy, nikto z členov ZK sa k tomu nevyjadril ,
dala sa plná moc Ing. Tvaružkovi. Súčasná nájomná zmluva je platná, dodatky neboli
napadnuté.

-

Ing. Levická – posledná splátka reštrukturalizácie Nemocnice bola uhradená
k 30.6.2016,potrebné je vyvolať diskusiu, aký je názor odborníkov, lekárov na návrh zmluvy
o nájme i štatútu
Ing. Polák – potrebné problém riešiť najneskôr do polovice budúceho roka , vstup investora
neovplyvníme.

-

Ing. Škára – občanov zaujíma problematika NsP, poslanci sú v polovici mandátu, potrebné
riešiť . Právne odd. tak ako aj právna firma , ktorá pracuje pre mesto nech sa vyjadrí k zmluve
i štatútu . Poslanci obdržali odpoveď p. prednostu , na základe ktorej sa zmluva nezverejní.
Mesto nemá záujem investovať do nemocnice.

-

-

-

Ing.Havírová – existuje mandatná zmluva a dodatok, nie je iná možnosť ako investor PP
Partnership s.r.o. , nie je iný záujemca
MUDr. Kovalčíková – informovala poslancov o vývoji nemocnice od roku 2003
MUDr. Bohmer – v. r. 2005 nastúpil Dr. Klíma, bola zmena zákona, kde bolo financovanie
nemocníc :lôžko/dni, tiež boli rozdielne platby za rovnaké výkony napr. Poprad, Kežmarok
navrhuje urobiť analýzu exist. zmlúv, neuzatvárať novú zmluvu na ďalších 20 rokov.
MUDr. Marko – už v roku 2013 upozorňoval vedenie mesta , aby nezabudli na ambulantný
sektor. Napr. v roku 2009 pohotovosť nemala na mzdy, vtedy sa partnerom stala Nemocnica
Poprad .
MUDr. Hencel – od 1.1.2003 doteraz všetky úhrady z nájmu polikliniky idú späť do opráv
a údržby tejto budovy. Mesto vložilo do Nemocnice n.o. do roku 2010 1,6mil. EUR, PPP
nevložili žiadne vlastné zdroje. V roku 2014 zákon o platoch lekárov bol prijatý, problém bol
so zdravotnými sestrami. Svet zdravia, ktorý prejavil záujem o nemocnicu ponúkal navýšenie
miezd, členstvo v štatúte v zložení 3-2-1. Od 1.1.2016 platí zákon o platoch zamestnancov
v zdravotníctve, dnes NsP má vykryté zdroje na zamestnancov, tvorí zisk. Ak mesto dá súhlas
na investície v NsP, musí niesť aj následky .

Uznesenie:

ZK považuje za dôležité zabezpečiť dostatočné pripomienkovanie nájomnej zmluvy, štatútu, ev. aj
iných možností riešenia Nemocnice n. o. hlavne odborníkmi z oblasti práva, majetku, ekonomiky,
zdravotníctva, podrobnejšiu analýzu potrieb ústavnej a ambulantnej starostlivosti v meste, ev. aj
okrese Kežmarok. Po vykonaní týchto auditov a analýz rozhodnúť o ďalšej stratégii smerovania
Nemocnice n. o. ZK neodporúča prijať unáhlené rozhodnutia, nakoľko ide o komplexný problém
s dlhodobými dopadmi na poskytnutie ZS v okrese Kežmarok. ZK neposudzovala návrh predloženej
nájomnej zmluvy a štatútu. ZK má pripomienky k predloženým návrhom investície Nemocnice n.o.
Je potrebné o nej ďalej diskutovať a zvážiť optimálne riešenie.

Hlasovanie: za: 6, proti:0, zdržal sa: 0

2. Problematika poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste a v okrese Kežmarok
- informácia MUDr. Hencel

Zapísala: Zubalová
Schváli: MUDr. Ján Hencel
Kežmarok, 26.10.2016

