Zápisnica
z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré
sa uskutočnilo dňa 15. augusta 2011 (pondelok) o 15.00 hod. v malej zasadačke MsKS
v Michalovciach
__________________________________________________________________________

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice

1. O t v o r e n i e
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č*9+. 369/1990 o obecnom zriadenie a v znení
neskorších predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril 1. mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach privítaním poslancov mestského zastupiteľstva.
Na tomto zasadnutí zároveň privítal poslanca NR SR Ing. Martina Padu.
Ďalej na 1. mimoriadnom zasadnutí MsZ privítal:
‐ prednostu MsÚ Ing. Zdenka Vasiľa
‐ zástupcu prednostu mestského úradu JUDr. Gabriela Doriča
- hlavnú kontrolórku Ing. Martu Bobovníkovú
- riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- zástupcu náčelníka Mestskej polície Michalovce JUDr. Dušana Šantu
- vedúcich zamestnancov mestského úradu
- zástupcov médií a ostatných prítomných.
Následne pán primátor konštatoval, že na 1. mimoriadnom zasadnutí MsZ je
prítomných 20 poslancov a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ďalej
informoval, že z tohto zasadnutia MsZ sa ospravedlnili poslanci: MUDr. Lipčák, p. Klein, Ing.
Ďurovčík, CSc., MUDr. Kuchta a Mgr. Eštok.

PROGRAM:
Návrh programu rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia MsZ je uvedený na písomnej
pozvánke zo dňa 10. 8. 2011, ktorú poslanci obdržali spolu s doručenými materiálmi
na rokovanie tohto mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva .
‐ Písomná pozvánka tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Keďže k navrhovanému programu rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia MsZ neboli
predložené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, primátor p. Viliam Záhorčák dal
o navrhovanom programu rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia MsZ hlasovať:
(hlasovanie č. 1)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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‐ Primátor konštatoval, že program rokovania tohto MsZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 1. mimoriadneho zasadnutie MsZ
v Michalovciach primátor určil poslancov:
1 . Ing. Vladimíra B r a n í k a
2 . Ing. Pavla D l u g o š a

BOD č. 2:
Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta p. Viliam Záhorčák odporučil mestskému zastupiteľstvu, aby
v návrhovej komisii pracovali títo poslanci:
‐ MUDr. Jozef Makohus
‐ MUDr. Ján Mihalečko
‐ MUDr. Ján Paľovčík
Nakoľko iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej
komisie v zmysle ním predloženého návrhu :
(hlasovanie č. 2)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení: pán poslanec
Makohus, pán poslanec Mihalečko a pán poslanec Paľovčík.

BOD č. 3:
Návrh podmienok dočasného prevodu akcie Mesta Michalovce v spoloč‐
nosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Materiál predkladal p. Viliam Záhorčák, primátor mesta.
Pri uvedení tohto materiálu na rokovaní MsZ primátor mesta konštatoval:
Ako iste viete, páni poslanci, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v predchá‐
dzajúcom období vypísalo obchodnú súťaž na výber partnera, ktorý by vstúpil do akciovej
spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Táto súťaž bola aj vyhodnotená a za víťaza
súťaže bola určená spoločnosť Vranovská investičná s tým, že aby zmluva o prevode akcií
KSK nadobudla účinnosť, sú potrebné ešte ďalšie kroky, a to súhlas Protimonopolného
úradu, je potrebné tiež uzavretie nájomných zmlúv o majetku nemocníc medzi Košickým
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samosprávnym krajom a Vranovskou investičnou spoločnosťou a je tiež potrebný súhlas
Mesta Michalovce.
Mesto Michalovce je vlastníkom jednej z 10‐tich akcií v nemocnici s poliklinikou
Štefana Kukuru. Keď sme o tomto informovali, o situácii aká je v nemocniciach na jednom zo
zastupiteľstiev, mestské zastupiteľstvo schválilo vymenovaniu komisie, ktorá sa viackrát
stretla a nakoniec na spoločnom rokovaní mi predložila táto komisia odporúčanie, aby sme
rokovali o možnostiach, a to, aby Mesto Michalovce takisto ponúklo na prevod aj tú svoju
jednu akciu. Ďalej mi odporučila táto komisia, aby sme zakomponovali do možných vzťahov
partnerských to, aby mesto naďalej malo svojho zástupcu v orgánoch NsP Š. Kukuru, aby
malo včas dostatočné informácie o pripravovaných zmenách, ktoré by v nemocnici sa
prípadne chystali. Takou jednu z najpodstatnejších podmienok bola aj podmienka na
dostavbu monobloku.
O týchto veciach som rokoval aj s predstaviteľmi Vranovskej investičnej. Čo sa týka tej
4. podmienky – dostavba monobloku ‐ toto je téma najmä pre Zastupiteľstvo KSK, aby vo
svojej nájomnej zmluve toto zakomponovalo. Rokovať o tom bude Zastupiteľstvo KSK na
budúci týždeň, v pondelok. Verím, že do nájomných zmlúv sa v primeranej miere
zakomponuje aj táto podmienka Mesta Michalovce.
Ak sa má naplniť aj podmienka o možnom prevode jednej akcie, ktorú vlastní Mesto
Michalovce, ak to máme urobiť v primerane blízkom čase, aby sme celý proces nebrzdili,
bolo potrebné, aby sme zvolali dnešné mimoriadne zasadnutie MsZ a schválili na ňom
podmienky, za akých by Mesto Michalovce bolo ochotné túto svoju akciu previesť na iný
subjekt. Preto dnes na dnešnom rokovaní predkladám návrh ‐ ak mestské zastupiteľstvo si
myslí, že je potrebné, aby sme túto akciu previedli na inú spoločnosť, aby sme schválili
podmienky, základné podmienky k prevodu tejto jednej akcie.
Tieto podmienky sú zadefinované v niekoľkých bodoch. Predovšetkým ide o to, aby
cena za prevod tejto jednej akcie nebola nižšia ako tá, za ktorú získal 9 akcií Košický
samosprávny kraj a aby tam boli tiež zakomponované vyššie spomínané podmienky. To
znamená, aby Mesto Michalovce, aj vychádzajúc z tejto zmluvy, malo svojho zástupcu
v dozornej rade akciovej spoločnosti a takisto, aby v orgánoch mesta boli prerokované
prípadné avizované zmeny. Samozrejme, že budeme chcieť to, pretože dnes sa vlastne
bavíme iba o podmienkach súťaže, do ktorej sa môžu prihlásiť aj iné subjekty ‐ nielen ten,
ktorý bol úspešný, čo sa týka Košického samosprávneho kraja.
Ak s takýmito podmienkami dnes budeme súhlasiť a ich schválime, následne by tieto
podmienky boli predmetom súťaže a boli zverejnené tak, aby sme ešte pred zastupiteľstvom,
pred riadnym zastupiteľstvom, ktoré plánujeme na 6. septembra, a tu si dovolím informovať
o zmene termínu: pôvodne malo byť 30. augusta, aby sme prípadnú zmluvu o prevode akcie
mohli potom na zastupiteľstve schváliť. Inými slovami povedané, dnes nechceme nič nikomu
predávať. Dnes chceme len hovoriť o podmienkach, za akých by ten prevod bol možný.

Rozprava:
MUDr. Ľubomír Rohoň:
V úvode svojho vystúpenia poznamenal: „To podstatné už pán primátor povedal, t.j., že
dneska nerozhodujeme definitívne o tom, či sa tá akcia prevedie alebo nie. Dneska
rozhodujeme o tom, či sa prijmú tie podmienky na prevod tejto akcie.“
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‐ V rámci tohto svojho vystúpenia predložil doplňujúci návrh na uznesenie, a to, aby sa do
navrhovaného uznesenia doplnil bod f) v znení: vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky predložené návrhy.
p. Viliam Zahorčák:
Zaujal stanovisko k návrhu pána poslanca Rohoňa na doplnenie uznesenia o bod f), že takýto
bod sa v podmienkach súťaže objavuje, ale súhlasí, aby to bolo zakomponované aj do
uznesenia MsZ.

Ing. Jozef Bobík:
Pôvodne som chcel dať iný návrh ako je ten, ktorý je predložený, a to z toho dôvodu, že si
myslím, ale samozrejme, je to vec na diskusiu ‐ nebol som ani členom komisie, ktorá sa
k tejto veci vyjadrila, takže na MsZ sa nebudem k tomu vyjadrovať, či by teda moja
myšlienka mohla byť realizovateľná? Totiž ide o to, že sa majú akcie nemocnice prenajať, či
je to dobré? To už nezmeníme, o tom sa rozhodlo na zastupiteľstve Košického
samosprávneho kraja.
V minulosti, keď sme sa dopracovali k tomu, že na zastupiteľstve v Michalovciach aj
v Košiciach bolo prijaté uznesenie, z ktorého vyplýva, že vlastne Mesto Michalovce je
držiteľom jednej akcie. To som považoval aj vtedy aj teraz za dobré. Veď nakoniec, ak by
takéto uznesenie vtedy nebolo, tak dnes by sme už nemali ani o čom rokovať a vec by sa
ukončila na KSK. Teda myslím si teraz, že ak by sme prijali také uznesenie, že my akciu našu
neprenajmeme, tak celý proces sa nezastaví, nezbrzdí, nezmení, jednoducho by pokračoval
v tých istých intenciách ako je teraz rozbehnutý. Teda s tým, že Mesto Michalovce by naďalej
bolo držiteľom jednej akcie s tým, že teraz by valné zhromaždenie nezvolával Košický
samosprávny kraj, ale väčšinový akcionár a z toho titulu by Mesto Michalovce teda malo
určité možnosti, kde by ako akcionár malo byť prítomné. Vy, ako primátor, by ste boli
účastníkov valného zhromaždenia, atď.
Takže z môjho pohľadu si myslím, že tá myšlienka stále mať účasť v nemocnici, teda
cez akciu, je stále aktuálna. Lebo tak, ako sa teraz situácia vyvinula, že hovoríme o možnom
prenájme, možno i tá nová akciová spoločnosť o nejaký čas príde k nejakému názoru,
k rozhodnutiu a ak by sme my boli naďalej držiteľom akcie, tak v nejakom predstihu, úplne
s odbornou zdatnosťou, znalosťou by náš zástupca, či už ako účastník alebo člen valného
zhromaždenia alebo iný člen v nejakom inom orgáne, by vedel dopredu predvídať vývoj
nemocnice. Čiže mne teda vychádza, že nič nepoškodíme ani nič nenarušíme, ani , by som
povedal, nezneistíme akcionára ani terajšieho KSK, ani toho budúceho, ak by sme si tú akciu
ponechali. Teda moja otázka stojí tak: Mýlim sa? Bolo by to v tom zmysle
kontraproduktívne?
p. Viliam Zahorčák:
Odpovedal, že je to možnosť. „Je možnosť, aby sme túto svoju akciu si ponechali. Týmto
návrhom, ktorý predkladám, sa vlastne neodstraňuje naše zastúpenie v orgánoch
nemocnice, konkrétne v dozornej rade ako minoritný akcionár. Neviem, aké zastúpenie by
sme mali pri jednej akcii, keby sme si ju nechali pre seba. No, ale zase ten vzťah podľa
našich týchto konštrukcií by sa veľmi zmeniť nemal, no ale s jedným podstatným rozdielom,
že máme možnosť získať za to aj finančné prostriedky, ktoré ináč by sme nemali. A nie
zanedbateľné.
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Ako celkom malý akcionár, možno, že ten náš vplyv nebude o nič väčší ako teraz, keď
navrhujeme takéto riešenie. Ale, samozrejme, je to vecou zastupiteľstva, či vôbec takúto
súťaž je ochotné pustiť. A stále, ako sme hovorili, je možné to vyhodnotiť na riadnom
zastupiteľstve, že táto ponuka sa odmieta. Čiže dnes, aj keby sme sa rozhodli, že takúto súťaž
a takéto podmienky schválime, tak pri jej vyhodnotení by sme mohli toto odmietnuť, ak si
myslíme, že predsa len túto akciu svoju neprenajmeme.“
Ing. Jozef Bobík:
Poďakoval za vysvetlenie a zároveň ešte poznamenal, že chce zostať verný nejakej svojej
filozofii vo vzťahu k nemocnici v Michalovciach. „Čiže aj po tomto vysvetlení, celkom
korektnom, si myslím, že bude dobre, bude lepšie, ak si tú akciu ponecháme a vlastne
budeme mať možnosť okrem člena dozornej rady ešte byť účastníkom valného
zhromaždenia, možnože aj ďalších orgánov.“
V tomto kontexte Ing. Bobík predložil ústny návrh na zmenu uznesenia, a to v znení,
že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje podmienky dočasného prevodu akcie Mesta
Michalovce v spoločnosti NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
‐ Pán primátor k tomuto ústnemu návrhu p. poslanca Ing. Bobíka poznamenal, že návrhová
komisia tento pozmeňujúci návrh registruje.

MUDr. František Zitrický:
Vážený pán primátor, vážení poslanci, žiaľ, ja som nebol účastníkom tejto komisie, neviem
z akých dôvodov, ktorá zasadala, čiže v podstate ja nemám žiadne informácie okrem tohto
materiálu, ako sme sa dopracovali k tomuto riešeniu. Ja stále ten postoj k michalovskej
nemocnici pokladám za dosť taký osobný, vlastne aj všetci lekári, ktorí sú tu prítomní, aby sa
zachovala v čo najlepšom stave do budúcna.
Ďalej vyjadril svoj názor k predloženému návrhu:
„Netvrdím, že toto je zlý návrh, ale ja nemám dostatok informácií, aby som sa teraz mohol
rozhodnúť pri tomto. Čiže ja sa zdržím hlasovania. Ale pokiaľ už Ing. Bobík dal návrh, tak
podporím jeho návrh, pretože si myslím, že by bolo dobré mať účastníka v dozornej rade,
aby mal právo hovoriť za mesto k ďalšiemu vývoju nemocnice.“
p. Viliam Zahorčák
Ja som to vlastne povedal, aby sme mali člena dozornej rady. Čiže ten, kto sa prihlási a bude
mať záujem o tú našu akciu, tak toto by mal deklarovať. A nielen deklarovať, ale mal by
takýto záväzok dať.
(ukončenie rozpravy)

NÁVRH NA UZNESENIE:
Predseda návrhovej komisie pán poslanec MUDr. Jozef Makohus konštatoval, že návrhová
komisia obdržala dva pozmeňujúce návrhy na uznesenie, a to od pána poslanca MUDr.
Rohoňa a od pána poslanca Ing. Bobíka.

5

Ako prvý návrh predseda návrhovej komisie predniesol pozmeňujúci návrh predložený
MUDr. Rohoňom:
Doplniť v uznesení bod f) v znení: vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené návrhy
Hlasovanie o tomto návrhu :
(hlasovanie č. 3)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že tento návrh bol schválený.

Ako druhý návrh na zmenu navrhovaného uznesenia predseda návrhovej komisie MUDr.
Jozef Makohus predniesol pozmeňujúci návrh predložený Ing. Bobíkom v znení, Mestské
zastupiteľstvo v Michalovciach
neschvaľuje
podmienky Obchodnej verejnej súťaže
dočasného prevodu akcie Mesta Michalovce v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a.s.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Bobíka:
(hlasovanie č. 4)
za: 3 poslanci, proti: 7 poslancov, hlasovania sa zdržalo: 10 poslancov
‐ Primátor konštatoval, že tento návrh nebol úspešný.

Následne predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus, po vyzvaní primátorom
mesta, predniesol návrh na uznesenie v pôvodnom znení ‐ doplnený o schválený bod f).
Tento návrh na uznesenie znel:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
podmienky Obchodnej verejnej súťaže dočasného prevodu akcie Mesta Michalovce
v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. takto:
a) účastník súťaže predloží návrh zmluvy na dočasný prevod 1 ks akcie na obdobie 20
rokov, najneskôr 5. 9.2011 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota), do podateľne MsÚ
b) minimálna cena dočasného prevodu 1 ks akcie na obdobie 20 rokov je 896 200 €
c) účastník zloží kauciu 10% z ceny (t.j. 89 620 € prevodu na účet Mesta Michalovce
č. 4204223001/5600 vedený v Dexia banke Michalovce do 5. 9. 2011 do 12.00 hod.
‐ Úspešnému uchádzačovi sa vložená kaucia započíta voči cene. V prípade nepod‐
písania zmluvy úspešným uchádzačom v lehote 30 dní od schválenia víťazného
návrhu v MSZ alebo neuhradenia ceny v lehote 60 dní od podpísania zmluvy
o dočasnom prevode akcie, prepadá kaucia v prospech mesta Michalovce. ´
Neúspešným uchádzačom sa kaucia vráti.
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d) účastník v návrhu zmluvy zakotví, že bude akceptovať návrh Mesta Michalovce
na člena v dozornej rade
e) účastník v návrhu zmluvy zakotví, že zásadné zmeny týkajúce sa Nemocnice
s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. prerokuje v Mestskej rade
Michalovce minimálne 30 dní pred ich realizáciou
f) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
2. U k l a d á :
Zverejniť podmienky OVS na dočasný prevod akcie Mesta Michalovce v NsP Štefana
Kukuru v Michalovce, a.s.
Z: Ing. Bereznaninová
T: ihneď
Hlasovanie o tomto uznesení:
(hlasovanie č. 5)
za: 17 poslancov, proti: 1 poslanec, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že tento návrh uznesenia bol schválený.

BOD č. 4 ‐ Z á v e r
Vzhľadom k tomu, že program mimoriadneho zasadnutia bol vyčerpaný, primátor
mesta Viliam ZÁHORČÁK poďakoval poslancom aj ostatným prítomným za účasť na rokovaní
MsZ a pripomenul, že najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bude
6. augusta 2011 o 10.00 hod. v zasadačke MsKS. Zároveň všetkých prítomných pozval na
Zemplínsky jarmok a Zemplínske slávnosti, ktoré sa uskutočnia 19. – 21. 8. 2011. Týmto
1. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach ukončil.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORĆÁK
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Overovatelia: 1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. Ing. Pavol DLUGOŠ

Zapisovateľka: Anna Kudelásová
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