Košický samosprávny kraj

Návrh na uznesenie
z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. februára 2022 v Košiciach
k bodu č. 2 d
Informácia k možnosti čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre
nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Rožňave a Trebišove
Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
možnosť nájomcu Svet zdravia a. s. a podnájomcu Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová
Ves, a. s. uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na rekonštrukciu
budovy súp. č. 2343 na pozemku reg. C KN parc. č. 1096, k. ú. Spišská Nová Ves
a vybudovanie prístavby na pozemku reg. C KN parc. č. 1094/1 a parc. č. 1094/81, ktoré sú
v nájme Svetu zdravia, a. s. na základe nájomnej zmluvy č. 3/2011/NZ zo dňa 26. 08. 2011
v znení dodatkov a v podnájme Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., a za tým
účelom:
 Košický samosprávny kraj udelí súhlas s rekonštrukciou budovy súp. č. 2343
a vybudovaním prístavby na pozemku reg. C KN parc. č. 1094/1 a parc. č. 1094/81,
 Svet zdravia a. s. a Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., v prípade
získania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, budú povinní zmluvne
dohodnúť majetkovoprávne vysporiadanie rekonštrukcie budovy a vybudovanie
prístavby do podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo do podania
ohlásenia na stavebný úrad, s tým, že sa zmluvne zaviažu:
- že si nebudú žiadať náhradu nákladov vynaložených v rámci tohto projektu do
predmetu nájmu,
- že si nebudú žiadať protihodnotu toho o čo sa zhodnotí predmet nájmu,
- že nebudú žiadať o započítanie investícií voči pohľadávke Košického
samosprávneho kraja na zaplatenie neuhradených splátok kúpnej ceny za dočasný
prevod akcií v zmysle Zmluvy o dočasnom prevode akcií uzatvorenej dňa
20.04.2011 v znení jej dodatkov,
- novovybudované objekty financované z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti sa
stanú bezodplatne, príp. za symbolickú kúpnu cenu majetkom Košického
samosprávneho kraja,
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-

prizývať hlavného lekára Košického samosprávneho kraja, prípadne iného
povereného zamestnanca, ako člena pracovnej skupiny na kontrolné dni
a stanovené míľniky projektov vo veci projektov výstavby nemocníc a vo veci
potvrdenia smerovania rozvoja nemocnice s ohľadom na kategorizáciu ústavnej
zdravotnej starostlivosti,

B) schvaľuje
Košický samosprávny kraj súčinnosť Košického samosprávneho kraja pri riešení financovania
opráv rekonštrukcie a výstavby budov v areáli Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves,
a. s.,
C) berie na vedomie
že Nemocnica novej generácie v Michalovciach, a. s., v ktorej je Košický samosprávny kraj
akcionárom, sa bude uchádzať o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti
na vybudovanie prístavby k nemocnici na pozemkoch Nemocnice novej generácie
v Michalovciach,
D) berie na vedomie
zámer nájomcu Svet zdravia, a. s., podnájomcu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s
a podnájomcu Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. získať prostriedky z Plánu
obnovy a odolnosti pre realizáciu rekonštrukcií a nákup medicínskej techniky v Komponente
12 Humánna, moderná a dostupná zdravotná starostlivosť o duševné zdravie a v Komponente
13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť.
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