Dôvodová správa

k Poskytnutiu návratnej finan nej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory
Rož ava, a.s.
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rož ava, a.s. poskytuje zdravotnú starostlivos
pre širokú spádovú oblas najmä regiónu Gemer. Nemocnica sa v dôsledku vysokej
energetickej náro nosti budovy, nízkych platieb za výkony zo strany zdravotných pois ovní
a vysokých neo akávaných výdavkov na riešenie havarijných situácií dosluhujúceho
prístrojového vybavenia a objektu nemocnice, zlým manažmentom, dostáva do mimoriadne
komplikovanej ekonomickej situácie.
Najvä ší objem neuhradených záväzkov z obchodného styku eviduje zdravotnícke
zariadenie za nákup liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, dodávky elektrickej energie,
zemného plynu, vodného a sto ného.
Veritelia prestávajú akceptova dlhšie lehoty splatnosti a za ínajú si svoje poh adávky
vo i nemocnici rieši súdnou cestou a prostredníctvom exekúcií. Akciová spolo nos sa
v sú asnosti nachádza v stave ohrozenia, nedisponuje finan nými prostriedkami na úhradu
médií, nákup základných liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, potravín a pod.
Z vyššie uvedených dôvodov a na základe uznesenia predstavenstva, požiadala
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rož ava, a.s. svojho zakladate a, ktorým je Košický
samosprávny kraj, o poskytnutie finan ných prostriedkov na úhradu bežných výdavkov vo
výške 523 600,- €. V rámci stabilizácie spolo nosti musí následne manažment nemocnice
pripravi reštrukturaliza né opatrenia za ú elom konsolidácie spolo nosti.
Košický samosprávny kraj po prehodnotení rozpo tu, navrhuje poskytnú akciovej
spolo nosti bezúro nú návratnú finan nú výpomoc vo výške 400 000,- € z centrálnej
rezervy KSK.
Finan ná výpomoc pokryje záväzky nasledovne:

p. . dodávate
Slovenský plynárenský
1.
priemysel a.s.
2.
B-braun Medical s.r.o.
3.
Intravena s.r.o.
4.
Sarstedt spol. s r.o.
5.
Roche Slovensko s.r.o.
6.
Sociálna pois ov a
Spolu

Použitie
NFV eur

sídlo
Košice
Bratislava
Prešov
Bratislava
Bratislava
Rož ava

154 000
6 000
8 000
12 000
40 000
180 000
400 000

komodita/
služba
plyn
lieky
lieky
ŠZM
lieky
poistenie

záväzok
výška v €
541 096,16
16 362,00
39 949,60
71 855,40
296 388,82
260 000,00
1 225 651,98

Pozn.: Záväzky sú po lehote splatnosti, na niektoré je vydaný platobný rozkaz, u ostatných
pozastavená dodávka.
Poskytnutie predmetnej návratnej finan nej výpomoci však posta í len na krátke asové
obdobie, na udržanie chodu spolo nosti do realizácie plánovaných zmien. Pre Nemocnicu
s poliklinikou sv. Barbory Rož ava, a.s. je v sú asnom stave vstup silného strategického
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partnera jediným reálnym riešením udržania sa na trhu poskytovate ov zdravotnej
starostlivosti. V prípade, ak bude príchod strategického partnera z akéhoko vek dôvodu
ohrozený, bude nutné úpadok spolo nosti v snahe o jej zachovanie rieši reštrukturaliza ným
konaním.
Finan ná komisia odporú a poskytnú návratnú finan nú výpomoc NsP sv. Barbory
Rož ava, a.s. na základe splnenia nasledujúcich podmienok:
- Vranovská investi ná vráti poskytnutú návratnú finan nú výpomoc KSK do 30.11.2011
- návratná finan ná výpomoc nesmie by predmetom zápo tu s kúpnou cenou.
Zárove odporú a uplatni finan ný postih pre riadite a a zástupcov NsP sv. Barbory Rož ava,
a.s. v zmysle platných pracovnoprávnych predpisov.

V Košiciach 8. 8. 2011
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