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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o  
 
Návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry a v správe 
príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb so sídlom Baničova 12, Nitra  
/Diecézna charita Nitra, Samova 4, 950 50 Nitra/  
 
s c h v a ľ u j e 
podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
výpožičku DHIM – nasledovných zdravotníckych prístrojov: 

- Defibrilátor s monitorom 1 ks 
- Svietidlo vyšetrovacie stojanové pojazdné  1 ks 
- Odsávačka elektrická pojazdná   2 ks 
- Koncentrátor kyslíkový s dvojitým vývodom kyslíka   2 ks 
- Sterilizátor parný stolný vr.demineralizačnej patrony   1 ks 
- EKG prístroj vr. vozíku   1 ks 

v celkovej obstarávacej hodnote 43 869,67 € vo vlastníctve Mesta Nitry a v správe 
príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb so sídlom Baničova 12, Nitra  
pre Diecéznu charitu Nitra, Samova 4, 950 50 Nitra na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 
mesiace za účelom využitia zdravotníckych prístrojov v Hospici – dom pokoja a zmieru 
u Bernadetky, Chrenovská 22B Nitra 
 
u k l a d á 
riaditeľke  Správy zariadení sociálnych služieb 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o výpožičke  podľa schvaľovacej časti uznesenia 
          
 

T: 31.07.2013 
         K: MR 
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Návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry a v správe 
príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb so sídlom Baničova 12,Nitra   
   /Diecézna charita Nitra, Samova 4, Nitra, Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky/ 
 
V súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom 
Mesta Nitry, predkladáme návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta 
Nitry a v správe príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb so sídlom 
Baničova 12, Nitra.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením čís.  190/2012-MZ zo dňa 28.6.2012 schválilo 

odovzdanie hnuteľného majetku Mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Zariadenie 
pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, Nitra. Dodatkom č.3 k Zmluve o odovzdaní  a prevzatí do 
správy uzatvorenej medzi Mestom Nitra a Zariadením pre seniorov ZOBOR, príspevková 
organizácia Zariadenie pre seniorov ZOBOR prevzala okrem iného aj hnuteľný majetok – 
zdravotnícku techniku.  
Zlúčením organizácií SZSS a ZpS ZOBOR bol všetok majetok bývalej ZpS ZOBOR 
oddelimitovaný na nástupnícku organizáciu Správa zariadení sociálnych služieb so sídlom 
Baničova 12, Nitra. 
 Zariadenie pre seniorov Zobor bolo v rámci schváleného projektu vybavené aj 
špeciálnymi prístrojmi pre fyzioterapiu, liečebnú rehabilitáciu a zdravotnícku starostlivosť. 
Prístroje a pomôcky, ktoré v súčasnosti klienti využívajú pod dozorom fyzioterapeutky (po 
predchádzajúcej indikácii lekárom), sú charakteru elektroliečebného (stacionárne bicykle, 
prístroje pre aktívnu a pasívnu rehabilitáciu, bioptrónové lampy, polohovacie dlahy). Po 
schválení prevádzkového poriadku RÚVZ v Nitre budeme využívať prístroje pre 
magnetoterapiu, diatermiu a hydromasážne vane.  Nižšie uvedené prístroje, ktoré navrhujeme 
dať do výpožičky, sú charakteru zdravotníckeho  a patria do kompetencie a práce lekára. 
Slúžili by pre potreby pacientov v terminálnom štádiu ochorenia.  Uvedená zdravotnícka 
technika je vysoko špecializovaná a ani v budúcnosti nie je predpoklad jej využívania 
v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, kde nie je zabezpečená permanentná lekárska 
služba.  Z ekonomického hľadiska odborné zdravotnícke výkony na týchto prístrojoch by 
neboli hradené zdravotnou poisťovňou, nakoľko Správa zariadení sociálnych služieb – 
prevádzka Zariadenie pre seniorov Zobor,  nie je v sieti zdravotníckych zariadení, a teda ani 
nemôže uzatvárať zmluvy o preplácaní odborných zdravotníckych výkonov. 

O používanie nižšie uvedených zdravotníckych prístrojov prejavila záujem Diecézna 
charita so sídlom Samova 4, Nitra za účelom využitia v Hospici – dom pokoja a zmieru 
u Bernadetky na Chrenovskej 22B v Nitre. Celková obstarávacia hodnota prístrojov 
predstavuje  43 869,67 eur.  Vo svojej žiadosti uvádzajú nasledovné účelové využitie 
prístrojov: 
Odsávačka elektrická pojazdná - 2ks – využitie na toaletu horných dýchacích ciest a dutiny 
ústnej u pacientov s poruchou vedomia v konečnom štádiu život ohrozujúceho ochorenia 
v lôžkovom zariadení hospicu. 
Koncentrátor kyslíkový s dvojitým vývodom kyslíka – 2ks -  na inhaláciu kyslíka pre 
pacientov v konečnom štádiu život ohrozujúceho ochorenia v domácom prostredí cestou 
mobilného hospicu a v lôžkovom zariadení hospicu. 
Svietidlo vyšetrovacie stojanové pojazdné - 1 ks -  využitie pre lepšie identifikovanie 
vstupných otvorov na zavádzanie katétrov, žilného systému, preväzov rán. 
Defibrilátor s monitorom – 1 ks – na diagnostiku a prípadnú elektrickú resuscitáciu krvného 
obehu u hospitalizovaných pacientov. 
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Sterilizátor parný stolný vr. demineralizačnej patrony - 1 ks – na sterilizáciu inštrumentária 
a obväzového materiálu u pacientov s chronickými ranami nádorového a nenádorového 
pôvodu. 
EKG prístroj vr. vozíku – 1 ks  – využitie na diagnostiku srdcových ochorení a porúch srdca. 
 

Vzhľadom k tomu, že organizácia Správa zariadení sociálnych služieb uvedené 
zdravotnícke prístroje z hore uvedených dôvodov nepoužíva predkladáme návrh na nakladanie 
s hnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry a v správe príspevkovej organizácii Správa 
zariadení sociálnych služieb so sídlom Baničova 12, Nitra, tak ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie.  
 

 
  
Stanovisko Komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 
Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na svojom zasadnutí dňa 
6.6.2013 s pokračovaním dňa 10.6.2013 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča ponúknuť 
predmetný dlhodobý hmotný investičný majetok v celkovej obstarávacej hodnote 43 869,67 € 
na odpredaj prostredníctvom inzercie v rámci Slovenskej republiky, prípadne v Rakúsku.  
 
 
 
Stanovisko Mestskej rady 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 11.6.2013 prerokovala  „Návrh na nakladanie 
s hnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry a v správe príspevkovej organizácii Správa 
zariadení sociálnych služieb so sídlom Baničova 12, Nitra /Diecézna charita Nitra, Samova 4, 
950 50 Nitra/ a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť výpožičku, tak ako  je 
uvedené v návrhu na uznesenie. 

 
 
 


