Dôvodová správa
k nájmu hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a.s.
Spoločnosť Svet zdravia, a. s. v priebehu roka 2015 zrealizovala v zmysle Zmluvy
o dočasnom prevode akcií uzavretej dňa 20.04.2011 a jej dodatkov investície aj formou
obstarania hnuteľných vecí. Spoločnosť požiadala Košický samosprávny kraj (ďalej len
„KSK“) o započítanie investície, a to dvoch digitálnych EEG prístrojov v celkovej
obstarávacej cene 16 284,20 € s DPH voči kúpnej cene v zmysle uvedenej zmluvy.
Fyzickou obhliadkou boli preverené predmetné hnuteľné veci obstarané pre NsP Spišská
Nová Ves a NsP Trebišov a bola posúdená opodstatnenosť ich obstarania.
Vzhľadom na skutočnosť, že tieto hnuteľné veci slúžia na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v NsP Spišská Nová Ves a NsP Trebišov navrhujeme prenajať ich spoločnosti
Svet zdravia a.s. za rovnakých podmienok ako je prenajatý ostatný hnuteľný majetok
a rozšíriť tak nájom aj o tieto hnuteľné veci.
V súčasnosti má KSK uzavreté so spoločnosťou Svet zdravia, a.s. štyri nájomné zmluvy na
hnuteľný majetok (pre Nemocnicu s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s., Nemocnicu
s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
a Nemocnicu s poliklinikou Trebišov, a.s.). Uvedené nájomné zmluvy boli uzavreté
na obdobie 20 rokov, so začiatkom nájmu od 01.09.2011, za nájomné vo výške
1,00 €/rok/nájomná zmluva, a to za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a činností
s tým súvisiacich.
Rozšírenie nájmu hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a.s. je možné považovať za výnimku
z postupu pri prenájme v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, preto navrhujeme posúdiť ho tak, ako bol posúdený
nájom ostatných hnuteľných vecí prenajatých spoločnosti Svet zdravia, a.s., tzn. ako nájom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúci v charaktere prenajímaných hnuteľných
vecí, ktoré slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo s jej poskytovaním
bezprostredne súvisia. Takýto nájom musí schváliť trojpätinová väčšina všetkých poslancov
Zastupiteľstva KSK a nájom musí byť zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke
KSK minimálne 15 dní pred schvaľovaním nájmu zastupiteľstvom.
Zdravotná komisia Zastupiteľstva KSK na zasadnutí dňa 04.04.2016 a Komisia Zastupiteľstva
KSK k hospodáreniu s majetkom na zasadnutí dňa 05.04.2016 odporučili Zastupiteľstvu KSK
materiál prerokovať a schváliť.
Na základe uvedených skutočností predkladáme na schválenie rozšírenie nájmu uvedených
hnuteľných vecí pre spoločnosť Svet zdravia, a.s.
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