Dôvodová správa
k personálnym zmenám v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru
v Michalovciach, n.o.
Košickému samosprávnemu kraju, ako jednému zo zakladate ov Nemocnice
s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o., Špitálska 2, 071 01 Michalovce, bola
z úrovne predsedu Správnej rady JUDr. Miroslava Hospodára doru ená žiados v súvislosti
s vyžiadaním návrhu zakladate ov neziskovej organizácie, aby v súlade s lánkom V. bod 2
písm. f) štatútu neziskovej organizácie podali návrh na vo bu riadite a neziskovej organizácie
tak, aby Správna rada mohla na základe návrhu zakladate ov vykona vo bu riadite a
s následným zápisom do registra neziskových organizácií.
Taktiež v súlade s l. VII. bod 8 a l. V. bod 2 písm. h) štatútu neziskovej organizácie,
žiada nemocnica zakladate ov o návrh na odvolanie a zvolenie jedného lena Dozornej rady
neziskovej organizácie v prípade, ak bude návrh na riadite a podaný na doterajšieho
povereného riadite a MUDr. ubomíra Roho a, ktorý je zárove lenom Dozornej rady
a vykonával funkciu predsedu Dozornej rady neziskovej organizácie, o sa pod a § 26 ods. 1
zákona . 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov, vylu uje.
Na základe návrhu zakladate ov Správna rada neziskovej organizácie následne vykoná
odvolanie a vo bu nového lena Dozornej rady.
Stanovisko Mesta Michalovce k predmetnej problematike je nasledovné: listom, ktorý
bol Košickému samosprávnemu kraju doru ený d a 30.03.2010 Mesto Michalovce oznamuje,
že ako minoritný zakladate bude rešpektova návrh na riadite a, ktorý predloží majoritný
zakladate – Košický samosprávny kraj.
Mestské zastupite stvo v Michalovciach na svojom XXI. zasadnutí d a 27.4.2010
schválilo uznesením . 454 návrh na odvolanie MUDr. ubomíra Roho a z lenstva
v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o. a zárove
schválilo návrh na zvolenie MUDr. Benjamína Ba alíka, CSc. za lena dozornej rady.
Sú asné zloženie orgánov NsP Š. Kukuru v Michalovciach, n.o. je nasledovné.
Poverený riadite : MUDr. ubomír Roho , Správna rada: JUDr. Miroslav Hospodár –
predseda, Prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, MUDr. Gabriela Pradová, MUDr. Michal
Varga, Ing. Helena aklošová, Dozorná rada: MUDr. ubomír Roho – predseda, MUDr.
Benjamín Ban ej, MUDr. František Zitrický, Ing. Tichomír Pállai, MUDr. Jozef Makohus,
MUDr. Ján Mihale ko, Ing. Ján Pa ov ík, MUDr. Marián Jen ík, MUDr. Jozef Roško.
Nako ko je potrebné situáciu v súvislosti so zdravotníckym zariadením rieši a
zosúladi so zákonom o neziskových organizáciách, navrhujeme vykona nasledovné kroky.
Z úrovne KSK navrhnú Správnej rade NsP Š. Kukuru v Michalovciach, n.o. odvolanie
MUDr. ubomíra Roho a z funkcie predsedu Dozornej rady NsP Š. Kukuru v Michalovciach,
n.o. a akceptova (potvrdi ) uznesenie Mestského zastupite stva v Michalovciach, ktoré
navrhlo odvola MUDr. ubomíra Roho a z lenstva v Dozornej rade a schváli za lena
Dozornej rady MUDr. Benjamína Ba alíka, CSc. alej zo strany KSK – majoritného
zakladate a vypracova návrh pre Správnu radu NsP Š. Kukuru v Michalovciach, n.o., ktorá
je na základe Štatútu oprávnená voli riadite a (návrh KSK znie na MUDr. ubomíra
Roho a).
V Košiciach d a 12. mája 2010
Spracoval: PhDr. Peter Dringuš
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