MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 21.08.2014
Číslo spisu: 127/2014/5

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 08. 2014

Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Ing. Eleonóra Levická
p. Juraj Švedlár

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Ladislav Faix – prednosta úradu
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Eva Kelbelová – vedúca odd. ÚP, ŽP a SP
Ing. Agáta Perignáthová - vedúca majetkov. odd. a správy majetku
Ing. Renáta Kroková - vedúca odd. školstva
Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.
Ing. Marta Lacková – vedúca odd. OS
JUDr. Milena Svocáková – právny referát mesta
Ing. Milan Slota – náčelník MsP
Mgr. Barbora Kaprálová – riaditeľka MsKs, Kežmarok
Lorant Paugsch – Noviny Kežmarok
Tomáš Budziňák - KTV
Jana Tyrpáková - zapisovateľka
občania mesta
ostatní hostia

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku v areáli nemocnice pre Nemocnicu Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
4. Návrh na zmenu štatútu Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
5. Záver

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol Ing. Igor
Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom
rokovania. Vyjadril sa v súvislosti so zavádzaním verejnosti prostredníctvom informácií
uverejnených v občasníku „Kežmarský hlas“, informoval prítomných s obsahom správy, ktorá
bola doručená na adresu primator@kezmarok.sk od p. Mgr. Jaroslava Vaľa, na ktorú
reagoval.
P. primátor na základe požiadania p. poslanca Hencela navrhol zmenu programu
rokovania MsZ tak, aby bol bod č. 4 programu rokovania prerokovaný ako bod č. 3 a bod č. 3
programu rokovania prerokovaný ako bod č. 4.
Mgr. Švirloch
– upozornil na nedodržanie rokovacieho poriadku – § 5 Zvolávanie zasadnutí MsZ, (4)
Písomná pozvánka musí byť poslancom MsZ doručená najneskôr 5 kalendárnych dní pred
zasadnutím MsZ.
p. primátor
- uviedol, že k porušeniu zákona nedošlo
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu za zmenu programu rokovania.
* hlasovanie za zmenu programu rokovania
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 1
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Šišková , Víznerová ,Zubal
zdržal sa : Švirloch
neprítomní: Levická, Švedlár
Upravený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Návrh na zmenu štatútu Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
4. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku v areáli nemocnice pre Nemocnicu Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
5. Záver
hlasovanie za upravený program rokovania
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 1
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Šišková , Víznerová ,Zubal
zdržal sa : Švirloch
neprítomní: Levická, Švedlár

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. arch. Jozef Figlár, Mgr. Boris Švirloch
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 2
za: Baráthová , Hencel, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Šišková , Víznerová ,Zubal
zdržal sa: Figlár, Švirloch
neprítomní: Levická, Švedlár
- za overovateľov zápisnice boli určení: MUDr. Jaroslav Novotný, Milan Nevlazla
- zapisovateľka: Jana Tyrpáková
3. Návrh na zmenu štatútu Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
P. primátor
- privítal na mimoriadnom zasadnutí MsZ hostí – generálneho riaditeľa Ing. Ľuboša
Lopatku, PhD. a pána MUDr. Miroslava Halackého zo spoločnosti Svet zdravia, a.s. ako aj
p. Ing. Tomáša Tvarůžka, MBA – predsedu správnej rady nemocnice, ktorým bolo po
všeobecnom súhlase prítomných poslancov odovzdané slovo
Predseda správnej rady nemocnice – Ing. Tvarůžek, MBA
- predniesol krátku prezentáciu ako sa vyvíjala situácia v nemocnici od roku 2005 s dôrazom
na rok 2009 od kedy vstúpil do nemocnice strategický partner PP Partnership, s. r. o.
- uviedol, že v súčasnej dobe sú vyčerpané všetky možnosti spolupráce s firmou PP
Partnership, s. r. o, preto vstupuje nový strategický partner – Svet zdravia, a. s. - pomôcť
nemocnici v rozvoji , v záchrane akútnej starostlivosti, čo je pre ďalšie fungovanie nemocnice
vyhovujúce
a jedinečné riešenie aj vzhľadom na budúce zmluvy so zdravotnými
poisťovňami, zachovaním počtu lôžok s perspektívou ďalšieho rozvoja nemocnice, je to
partner, ktorý má nemocnici čo dať a má záujem investovať
- ponuka trvá do konca augusta 2014, doteraz sa vyťažilo všetko, čo sa dalo, zo strany nového
partnera je prísľub, že všetko bude pokračovať ako doteraz, nebudú sa diať žiadne zásadné
zmeny, vyjednávania s poisťovňami budú oveľa lepšie, pokiaľ bude stáť za nemocnicou silný
strategický partner
- uviedol zmeny, ktoré sa budú týkať nájomnej zmluvy ( dĺžka nájmu 20 rokov s prípadnou
opciou na ďalšiu päťročnicu), výšky nájmu ( zvýšenie na 45 tis. ročne oproti zhodnoteniu
majetku) a zmeny štatútu ( zvýšenie počtu členov správnej rady nemocnice na 6, jeden člen zo
zamestnancov nemocnice)
- vo svojom prejave taktiež reagoval na občasník „Kežmarský hlas“
Bc. Saturyová
– požiadala o vysvetlenie - ak prechádzajú všetky aktivity na Svet zdravia, prečo potom
v navrhovanom štatúte ešte stále figuruje PP Partnership
Predseda správnej rady nemocnice – Ing. Tvarůžek, MBA
– vysvetlil – spoločnosť má naďalej názov PP Partnership, len dochádza k zmene majiteľa,
ako si to Svet zdravia premenuje, je už ďalej v ich réžii

PhDr. Baráthová
- poukázala na časovú tieseň na takéto rozhodnutie a schvaľovanie, pýtala prečo?
Predseda správnej rady nemocnice – Ing. Tvarůžek, MBA
- uviedol, že o kežmarskej nemocnici prebiehali rokovania medzi dvoma privátnymi
subjektmi - medzi PP Partnership a spoločnosťou Svet zdravia od marca tohto roka,
transakcia nebola istá, bola schválená predstaviteľmi Sveta zdravia pred 14 dňami
- keď sme stanovili termín, dokedy je naša ponuka platná, nebol v tom žiaden zlý úmysel,
ponuka spoločnosti Svet zdravia trvá do konca augusta, zdôvodnil
Bc. Saturyová
- navrhla, aby 6. člena správnej rady nemocnice volili poslanci MsZ
- súhlasila s vyjadrením poslankyne Baráthovej v súvislosti s časovou tiesňou
p. primátor
- predstavil gen. riaditeľa spoločnosti Svet zdravia, a.s. – Ing. Lopatku, PhD., odovzdal mu
slovo a požiadal ho, aby prezentoval zámysel spoločnosti
Gen. riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a.s. – Ing. Lopatka, PhD.
– predstavil spoločnosť Svet zdravia prevádzkujúcu na Slovensku 12 nemocníc, prezentoval
zámysel spoločnosti, informoval o plánovaných investíciách
Mgr. Švirloch
– pýtal sa na to, prečo ponuka trvá do konca augusta 2014, poukázal na krátkosť času
Gen. riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a.s. – Ing. Lopatka, PhD.
- uviedol, že za tým nie je nič skryté, ide o obvyklý postup, máme záujem aj o ďalšiu
nemocnicu a to podstatne väčšiu
MUDr. Novotný
– aké budú možnosti, čo sa týka navýšenia platieb za ukončené hospitalizácie
Gen. riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a.s. – Ing. Lopatka, PhD.
- uviedol, že toto nie je otázka na nás, Svet zdravia nemajú výhody typu lepšie ceny
u zdravotných poisťovní
Ing. arch. Figlár
– informoval sa v súvislosti s oddelením dialýzy, nakoľko je v priestoroch budovy, ktorá je
predmetom prenájmu
- uviedol svoj názor súvisiaci s počtom členov správnej rady nemocnice ( navrhol - za mesto
3 členovia, z toho ten tretí za MsZ, nepárny počet 7,
- pýtal sa na to, či sa nemôže stať, že niektoré vyšetrenia budú prebiehať v SNV
p.primátor
- citoval pripravenú nájomnú zmluvu, ktorá vyníma priestory určené pre spoločnosť Dialcorp

Gen. riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a.s. – Ing. Lopatka, PhD.
- uviedol, že záujem spoločnosti nesúvisí s dialýzou
- k členom správnej rady nemocnice - preferoval model silnej dozornej rady, odporúčal ne ísť
do zvyšovania počtu členov správnej rady
- vyšetrenia v SNV - prehlásil, že takýto zámysel teraz nie je, uviedol zámer v súvislosti s
kežmarskou nemocnicou
p. Rochová
- informovala sa v súvislosti s jednodňovou chirurgiou ako aj ohľadom investícií v súvislosti s
operačnými sálami
MUDr. Halecký – spoločnosť Svet zdravia, a.s.
- uviedol, že medicína smeruje k centralizácii
- operačné sály v kežmarskej nemocnici nie sú v zlom stave, čo sa týka vybavenia vyžadujú
investície, uviedol zámer investovať do prístrojového vybavenia, nakoľko je zámysel rozvíjať
artroskopickú a laparoskopickú chirurgiu
Bc. Saturyová
- informovala sa na akú dobu má spoločnosť uzatvorené zmluvy s inými nemocnicami,
- pýtala sa, či investície, ktoré spoločnosť plánuje do nemocnice dať budú odrátané z nájmu
Gen. riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a.s. – Ing. Lopatka, PhD.
- odpovedal na otázky p. poslankyne Saturyovej – nájomné zmluvy s inými nemocnicami - na
dobu 20 rokov
- investície budú odrátané z nájmu, nakoľko zveľaďujeme majetok majiteľa
MUDr. Hencel
- požiadal o zodpovedanie troch otázok:
1. termín 31.8.2014 je koncový, alebo je možné dať tomu ešte priestor ?
2. úplne nevylučujete možnosť aby bol navýšený počet členov správnej rady?
3. je možné zohľadniť pripomienky v súvislosti s nájomnou zmluvou ? ( poukázal na rozdiely
v pôvodnej a navrhovanej nájomnej zmluve)
Gen. riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a.s. – Ing. Lopatka, PhD.
- uviedol, že termín 31.8.2014 je pre tento čas koncový, úplne nevylúčil možnosť navýšenia
počtu členov správnej rady, ale uviedol, že tento model považuje za rozumný, v súvislosti s
úpravou nájomnej zmluvy uviedol, že si vie predstaviť nejaký zásah
Predseda správnej rady nemocnice – Ing. Tvarůžek, MBA
– doplnil odpoveď v súvislosti s nájomnou zmluvou - zmluva je postavená tak, ako
v ostatných 12 nemocniciach
Ing. Zubal
- uviedol, že si vysoko váži otvorenosť predstaviteľov spoločnosti Svet zdravia, nakoľko
kežmarská nemocnica nemá bez silného partnera šancu, ako príklad uviedol nemocnice v
Starej Ľubovni, kde vlastníkom je VÚC a v Poprade, kde vlastníkom je štát
- zdôvodnil, prečo bude hlasovať proti – nakoľko kežmarská nemocnica by mala byť
dvojičkou s nemocnicou v SNV, dostupnosť a blízkosť Popradu určil ako benefit, ktorý tu
bude najbližších 25 rokov, ako negatívum uviedol dĺžku nájmu a to, že si mesto nemôže
vybrať z viacerých ponúk

Gen. riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a.s. – Ing. Lopatka, PhD.
- reagoval na vystúpenie p. poslanca Zubala – poukázal na dobrovoľnú voľbu lekára a
nemocnice, ďalej uviedol, že VÚC Prešov má 4 nemocnice a z toho 3 prenajal Svetu zdravia
na 20 rokov ako aj rozdiel v poslaní nemocníc v Poprade a v Kežmarku
MUDr. Novotný
- poznamenal, že nemocnica tu opodstatnenosť má a pri dobrom manažovaní bude mať
MUDr. Halecký – spoločnosť Svet zdravia, a.s.
– vyjadril sa v súvislosti s pojmom medicínsky redizajn
Mgr. Švirloch
- vystúpil so svojim stanoviskom a prezentoval svoj návrh nehlasovať za predložený návrh
p. viceprimátor
– prezentoval svoje stanovisko v súvislosti s udalosťami z posledných dní, týkajúcimi sa
nemocnice
O slovo požiadal prednosta OÚ v Kežmarku, PhDr. Mgr. Ferenčák, ktorý po všeobecnom
súhlase prítomných poslancov vystúpil so svojim prejavom. (viď záznam kežmarskej
televízie)
p. primátor
- reagoval na prejav p. prednostu OÚ ohľadom diskusie s odbornou verejnosťou a budovou
polikliniky
Predseda správnej rady nemocnice – Ing. Tvarůžek, MBA
– reagoval na prejav p. prednostu Ferenčáka (viď záznam kežmarskej televízie)
O slovo ďalej požiadali MUDr. Štec a MUDr. Marko, ktorí po všeobecnom súhlase
prítomných poslancov následne vystúpili so svojim prejavom. ( viď záznam kežmarskej
televízie )

Záver
Nakoľko klesol počet poslancov po ukončení vyhlásenej prestávky a p. primátor
uviedol, že po rozhovore s predstaviteľmi spoločnosti Svet zdravia a.s. počas prestávky je
vôľa z ich strany predĺžiť stanovený termín do najbližšieho zasadnutia MsZ, t.j. 04.09.2014,
poďakoval prítomným za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie MsZ.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ladislav Faix
prednosta úradu

MUDr. Jaroslav Novotný

Milan Nevlazla

Zapísala: Jana Tyrpáková

