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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Žiadosť Nemocnice s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. o poskytnutie finančného príspevku na roky 

2017 a 2018.  

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Mestu Leopoldov boli doručené žiadosti Nemocnice s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. o poskytnutie 

finančného príspevku na roky 2017 a 2018 (viď prílohu). Nemocnica žiada finančný príspevok na 

vykrytie straty, ktorá vznikla pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytnú aj občanom 

Mesta Leopoldov. Strata za rok 2017 sa odhaduje na 25 000,- eur, z čoho Mesto Hlohovec vykrýva 

stratu vo výške 13 500,- eur. Požadovaná čiastka za Mesto Leopoldov na rok 2017 je vo výške 

1 665,- eur a na rok 2018 vo výške 1 680,- eur. 

 

Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – výňatok 
§ 7 

Výdavky rozpočtu obce 

(1) Z rozpočtu obce sa uhrádzajú 

a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, 

b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť 

rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou, 

c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, 

d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý 

obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, 

e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími 

osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo 

spoločnej činnosti, 

f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce, 

g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, 

h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z 

nich, 

i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi. 

(2) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na 

konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže 

poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec 

alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej 

udalosti na ich území. 

(3) Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

môže obec použiť na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov štátneho rozpočtu na 

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy prostriedky štátneho rozpočtu obec zúčtuje v 

prospech svojho rozpočtu. 

(4) Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý 

pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby 

obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným 

nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo 



verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Mestské časti Bratislavy a Košíc 

môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta. Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe 

– podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú 

činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za 

podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných 

služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a 

zamestnanosti. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta. 

 

Mesto Leopoldov má schválené VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov 

z rozpočtu mesta Leopoldov, na základe ktorého sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, 

ktorých zakladateľom je mesto, na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech 

rozvoja územia mesta, prípadne inej obci alebo VÚC, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto.  

 

 

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. je právnická osoba, ktorej spoločníkmi sú Mesto 

Hlohovec a KLIMATI LOGISTIC, s.r.o. Z uvedeného vyplýva, že Nemocnica s poliklinikou 

Hlohovec nebola založená Mestom Leopoldov na konkrétne úlohy vo verejnom záujme a Mesto 

Leopoldov nie je v zmluvnom vzťahu s Mestom Hlohovec na zabezpečenie niektorých úloh pre 

mesto.  

 

Mesto Leopoldov nemá v rozpočte na rok 2017 a ani v návrhu rozpočtu na rok 2018 peňažné 

prostriedky na daný účel. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu zvážiť poskytnutie resp. neposkytnutie finančných 

prostriedkov. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

Poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017 vo výške 1 665,- eur a na rok 2018 vo výške 

1 680,- eur nemocnici s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01  Hlohovec. 


