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Návrh uznesenia
UZNESENIE č...... 2015
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e
A.1.

návrh systémového riešenia pre poskytovanie Ústavnej pohotovostnej služby pre
región Záhorie formou obstarávania tejto služby v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní

A.2.

riešiť dofinancovanie Ústavnej pohotovostnej služby pre región Záhorie v roku 2015
do doby uzatvorenia zmluvy ako výsledku verejného obstarávania formou poskytnutia
dotácie

B. u k l a d á
riaditeľovu úradu zabezpečiť proces verejného obstarávania a zabezpečenie poskytovania
ÚPS pre región Záhorie
T: po schválení uznesenia

Dôvodová

správa

Nemocničná zdravotná starostlivosť pre región Záhorie bola pôvodne zabezpečovaná
prostredníctvom príspevkovej organizácie NsP Malacky, ktorej zriaďovateľom sa na
základe prechodu kompetencií stal Bratislavský samosprávny kraj. Príspevková
organizácia vykazovala hospodársky výsledok v podobe straty, ktorú sanoval
Bratislavský samosprávny kraj. Mesačná strata nemocnice predstavovala sumu na
úrovni 30 000 - 60 000 €. Od 1.7.2004 sa prevádzkovateľom Nemocnice s poliklinikou
Malacky stala spoločnosť Nemocničná, a. s., a to na základe nájomnej zmluvy.
Bratislavský samosprávny kraj ako vlastník nehnuteľností tvoriacich areál nemocnice
tieto priestory prenajal spoločnosti Nemocničná, a. s. na dobu určitú do 31.12.2035.
Účelom nájmu podľa zmluvy je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu
povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré vydáva BSK v rámci
preneseného výkonu štátnej správy.
Vzhľadom na nedostatočný systém financovanie zdravotnej starostlivosti vznikla potreba
riešiť dofinancovanie Ústavnej pohotovostnej služby v regióne Záhorie. Na posúdenie
odborných otázok bolo zriadené odborné kolokvium, ktoré konštatovalo, že
zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci Ústavnej
pohotovostnej služby v regióne Záhorie je službou vo verejnom záujme.
Na zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraj konaného dňa
11.4.2014 bol poslancom predložený na rokovanie materiál Návrh na zachovanie
Ústavnej pohotovostnej služby pre región Záhorie. K uvedenému materiálu prijalo
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesenie č. 36/2014 zo dňa
11.4.2014, ktorým zobralo na vedomie návrh na zachovanie Ústavnej pohotovostnej
služby pre región Záhorie a ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho
kraja vykonať všetky potrebné kroky, ktorými bude zabezpečený nezávislý ekonomický a
zdravotnícky audit poskytovania Ústavnej pohotovostnej služby v regióne Záhorie
(spádová oblasť okresu Malacky), ktorého súčasťou bude aj analýza čistých nákladov a
primeraného zisku Ústavnej pohotovostnej služby a predložiť na rokovanie
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja návrh pre stanovenie postupu
zabezpečenia Ústavnej pohotovostnej služby pre región Záhorie v súlade s postupom
verejného obstarávania a ostatnými všeobecne záväznými predpismi titulom náhrad za
služby vo verejnom záujme.
Následne bola menová odborná pracovná skupina, ktorá ako výsledok svojich rokovaní
odporučila zabezpečiť službu Ústavnej pohotovostnej služby pre región Záhorie formou
poskytnutia dotácie.
Na základe ďalších rokovaní o dotáciu požiadalo Mesto Malacky s tým, že túto
bezprostredne účelovo poskytne na zabezpečenie ústavnej pohotovostnej služby pre
región Záhorie. Uznesením č. 80/2014 zo dňa 24. októbra 2014 Zastupiteľstvo BSK
schválilo poskytnutie dotácie na bežné výdavky v celkovej výške 580 000 € a zároveň
v časti B uložilo riaditeľovi Úradu BSK nájsť systémové riešenie pre poskytovanie ÚPS
pre región Záhorie.

Na základe uznesenia riaditeľ úradu zostavil dňa 17. decembra 2014 pracovnú skupinu
vo veci poskytovania ÚPS v Nemocnici Malacky. Predsedom pracovnej skupiny sa stala
PhDr. Gabriella Németh, zástupcom Ing. Bystrík Žák a členmi pracovnej skupiny sú
menovaní Ing. Vladimír Sloboda, Mgr. Martin Macejka, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Pavol
Baxa, MUDr. Marián Haramia, Peter Ágoston, Ing. Ildikó Virágová, Mgr. Juraj Kadnár,
DiS, Ing. Zuzana Schwartzová, Mgr. Peter Švaral, Ing. Roman Maroš, JUDr. Matúš
Šaray, Ing. Marián Múdry, Mgr. Helena Oswaldová, Ing. Jozef Krnáč, Ing. Milan Slezák,
Ing. Peter Kalenčík, MSc., Ing. Bystrík Hollý. Dňa 13. januára 2015 boli menovaní aj
ďalší členovia pracovnej skupiny Mgr. Ivana Vanácka a MUDr. Anna Mošaťová, MPH.
Pracovná skupina zasadala v dňoch 19.1.2015, 2.2.2015, 16.2.2015 a 9.3.2015.
Na zasadnutí dňa 9.3.2015 sa pracovná skupina uzniesla na nasledovnom:
1.) Odporúča pripraviť Dodatok č. 3 k platnej Nájomnej zmluve medzi BSK a
Nemocničnou, a.s., ktorý bude okr. iného obsahovať aj „Sumarizáciu vývoja zmluvných
vzťahov za uplynulé obdobie“.
2.) Odporúča riešiť zachovanie ÚPS pre región Záhorie formou verejného obstarávania
na poskytovateľa tejto služby. Podmienky a definovanie formy verejného obstarávania
na zabezpečenie poskytovania ÚPS stanoví príslušný útvar Úradu BSK.
3.) Obdobie do uzatvorenia zmluvy s novým poskytovateľom ÚPS doporučuje vykryť
formou dotácie.
Na základe rokovania pracovnej skupiny bola zástupcom spoločnosti Nemocničná a.s.
vznesená požiadavka zmluvného zabezpečenia priestorov, v ktorých sa poskytuje ÚPS,
pre tretie subjekty zúčastňujúce sa verejného obstarávania. Nemocničná a.s.
akceptovala túto požiadavku a deklarovala svoju vôľu a záväzok poskytnutia priestorov
ÚPS s tým, že fixné náklady viažuce sa na prevádzku týchto priestorov budú osobitne
vyčíslené, aby mohli byť podkladom v procese verejného obstarávania.

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod :„ Návrh systémového riešenia pre poskytovanie Ústavnej pohotovostnej
služby pre región Záhorie“
Názov komisie

Stanovisko komisie
k návrhu materiálu

Hlasovanie Akceptované /
Zapracované /
Neakceptované Nezapracované

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Komisia zdravotníctva a
sociálnych vecí po
prerokovaní materiálu
odporúča tento predložiť
na rokovanie
Zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja a
schváliť predložený návrh
uznesenia.

Prítomní 7
Za
7
Proti
0
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0

Komisia dopravy

Materiál nebol
prerokovaný

Komisia európskych
Materiál nebol
záležitostí, regionálnej
prerokovaný
spolupráce a cestovného

Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Komisia kultúry

Materiál nebol
prerokovaný

Komisia regionálneho
rozvoja, územného
plánovania a životného
prostredia

Komisia po prerokovaní
materiálu odporúča Z BSK
predložený návrh
uznesenia schváliť .

Prítomní 8
Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0

Komisia školstva, športu
a mládeže

Komisia materiál
prerokovala, odporúča v
zmysle návrhu uznesenia
predložiť na rokovanie
Zastupiteľstva BSK.

Prítomní 9
Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0

Finančná komisia

Komisie majetku,
investícií a verejného
obstarávania

Komisia materiál
prerokovala, hlasovala
o jednotlivých častiach
uznesenia nasledovne:
Finančná komisia po
prerokovaní materiálu:
odporúča Z BSK schváliť
bod A.1 uznesenia
„Návrhu systémového
riešenia pre poskytovanie
ústavnej pohotovostnej
služby pre región Záhorie“

Prítomní 6
Za
5
Proti
0
Zdržal sa 1
Nehlasoval

Finančná komisia po
prerokovaní materiálu:
odporúča Z BSK schváliť
bod A.2 uznesenia
„Návrhu systémového
riešenia pre poskytovanie
ústavnej pohotovostnej
služby pre región Záhorie“

Prítomní 6
Za
4
Proti
1
Zdržal sa 1
Nehlasoval

Finančná komisia po
prerokovaní materiálu
odporúča Z BSK schváliť
bod B uznesenia „Návrhu
systémového riešenia pre
poskytovanie ústavnej
pohotovostnej služby pre
región Záhorie“ v znení
riaditeľovi Úradu BSK
zabezpečiť proces VO a
predložiť návrh zmluvy s
víťazom VO na schválenie
Zastupiteľstvu BSK.

Prítomní 6
Za
5
Proti
0
Zdržal sa 1
Nehlasoval

Komisia majetku, investícií
a verejného obstarávania
po prerokovaní materiálu
odporúča tento predložiť
na rokovanie
Zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja a
schváliť predložený návrh
uznesenia.

Prítomní 4
Za
4
Proti
0
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0

