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Materiál na rokovanie 

25. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 29.06.2017 

  

Návrh na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Lekárskej 

služby prvej pomoci v Šamoríne 

Predkladá: Gabriel Bárdos 

Spravodajca: Ing. Edit Bauer, predsedkyňa komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej pri 

MsZ 

Vypracoval: Odbor organizačný, správny a sociálnych vecí 

Prerokovali: Komisia bytová, sociálna a zdravotná dňa 14.06.2017 s odporúčaním na 

schválenie, 

Komisia finančná a správy majetku mesta dňa 26.06.2017  

Dôvodová správa: 

Spoločnosť Rescue-BH, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) dňa 04.05.2017 doručila na adresu 

mesta Šamorín žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzku Lekárskej služby prvej pomoci 

v Šamoríne (ďalej len „LSPP“) na rok 2017 v sume 1,- €/rok na obyvateľa. Spoločnosť vo 

svojej žiadosti uvádza, že náklady na prevádzku LSPP sú vysoké a finančné prostriedky 

poskytnuté poisťovňami nepokryjú výdavky. Poznamenáva, že už citovaný finančný 

príspevok by mal pokryť všetky náklady spojené s prevádzkou LSPP do konca roku 2017. 

Spoločnosť Rescue-BH, s.r.o. vo svojej žiadosti ďalej uvádza, že o ďalšom osude, resp. 

pokračovaní LSPP budú rozhodovať štátne orgány, preto je pre spoločnosť rozhodujúci rok 

2017, ktorý bude dôležitý na preukázanie opodstatnenosti zachovania tejto služby v Šamoríne 

pre potreby obyvateľov Šamorína a jeho spádového územia. 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom 20. zasadnutí dňa 09.02.2017 prerokovalo 

predchádzajúcu žiadosť spoločnosti o mimoriadnu dotáciu pre LSPP Šamorín a schválilo 

jednorazovú finančnú dotáciu z položky 642002 „Príspevok na LP pre NSP“ (program 7 

Sociálne služby) vo výške 4.800,- € v prospech žiadateľa Rescue-BH, s.r.o. 

Zo schválenej sumy bola dňa 14.03.2017 preukázaná z účtu mesta Šamorín na účet 

spoločnosti Rescue-BH, s.r.o. čiastka vo výške 95% schválenej sumy dotácie, t.j. 4560,- €. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 po prerokovaní 

žiadosti spoločnosti Rescue-BH, s.r.o. o poskytnutie príspevku na prevádzku Lekárskej služby 

prvej pomoci v Šamoríne 

A/ Schvaľuje 

poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 na prevádzku Lekárskej služby prvej 

pomoci v Šamoríne z položky 642002 „Príspevok na LP pre NSP“ (program 7 Sociálne 

služby) nasledovne: 

výška príspevku = (počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Šamorín 

k 01.01.2017 x 1,- €) – 4560,- €. 
 



 



 



FEBRUÁR 2017  skutočnosť 
 

OŠETRENÝCH :                                                                                              260  Pacientov 

          

PRÍJEM ZÁKONNÝ POLATOK:                                          517,40         EUR 

PRÍJEM DOTÁCIA MESTO ŠAMORÍN:                          4.560,00         EUR 

ZDRAVOTNÁ  POISŤOVŇA                                                   0,00          EUR 

                                                       spolu príjem                  5.077,40          EUR 

 

VÝDAJ  NÁJOM                                                                   936,00 EUR 

RÉŽIA, TEL.,RÁDIOKOMUNIKÁCIA,PHM 

SPOTREBNÝ ZDRAVOT. MATERIÁL,LIEKY               1.495,60  EUR 

MZDY PERSONÁL                                                           8.564,50   EUR 

                                                     spolu výdaj:                 10.996,10   EUR 

VLASTNÝ VKLAD:                                                        5.918,70   EUR      
 

MAREC 2017  skutočnosť       

 

OŠETRENÝCH :                                                                                             343  Pacientov  

          

PRÍJEM ZÁKONNÝ POLATOK:                                          682,57    EUR 

PRÍJEM DOTÁCIA MESTO ŠAMORÍN:                               0,00      EUR 

ZDRAVOTNÁ  POISŤOVŇA                                            6.364,95     EUR 

                                                   spolu príjem                      7.047,52     EUR 

VÝDAJ  NÁJOM                                                                  936,00     EUR 

RÉŽIA, TEL.,RÁDIOKOMUNIKÁCIA,PHM 

SPOTREBNÝ ZDRAVOT. MATERIÁL,LIEKY                 925,50    EUR 

MZDY PERSONÁL                                                          12.619,50   EUR 

                                                       spolu výdaj:                14.481        EUR 

 

VLASTNÝ VKLAD:                                                        7.433,48   EUR                                                                              
APRÍL  2017        priebežne do 26.04.2017 

 

OŠETRENÝCH :                                                                                             394  Pacientov  

          

PRÍJEM ZÁKONNÝ POLATOK:                                         784,06      EUR 

PRÍJEM DOTÁCIA MESTO ŠAMORÍN:                                0,00      EUR 

ZDRAVOTNÁ  POISŤOVŇA                                            7.000           EUR 

 

                                                       spolu príjem              7.784,06          EUR 

 

VÝDAJ  NÁJOM                                                                  936,00      EUR 

RÉŽIA, TEL.,RÁDIOKOMUNIKÁCIA,PHM 

SPOTREBNÝ ZDRAVOT. MATERIÁL,LIEKY                 685,40      EUR 

MZDY PERSONÁL                                                                              EUR 

                                                       spolu výdaj:                                    EUR 

 

VLASTNÝ VKLAD:                             c.ca    6837,34                      EUR                                                                           
 



Zápisnica 

z pracovného stretnutia primátora mesta Šamorín a starostov obcí spádovej oblasti  mesta 

Šamorín a ďalších členských obcí ZOHŽO (ďalej len „pracovné stretnutie“)  

zo dňa 27.04.2017 

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Predmet :   Zabezpečenie  prevádzkovania  Lekárskej služby prvej pomoci v Šamoríne, 

resp. jej spolufinancovanie 

  

 

 

Po krátkom výmene názorov prítomných,  rokovanie  pracovného stretnutia  otvoril 

Gabriel Bárdos, primátor mesta Šamorín, ktorý po privítaní účastníkov pracovného stretnutia 

v krátkosti uviedol  predmet rokovania.  Informoval o potrebe finančne  prispievať na  

fungovanie Lekárskej služby prvej pomoci  (ďalej len „LSPP“)  v Šamoríne za účelom 

zabezpečenia tejto dôležitej služby tak pre obyvateľov mesta Šamorín ako aj pre obyvateľov 

okolitých obcí. Ako ďalej  uviedol ,  časť nákladov  prevádzkovateľa LSPP na 1 mesiac , t. j. 

za mesiac február 2017 vykrylo mesto Šamorín, nakoľko ešte neboli vybavené všetky 

finančné  náležitosti prevádzkovateľa LSPP  s poisťovňami.  Po tejto informácii odovzdal 

slovo prevádzkovateľovi LSPP v Šamoríne, pánovi Branislavovi  Hrčkovi. 

      

 

Pán Hrčka informoval prítomných o tom, že toho času  už disponuje  všetkými 

potrebnými dokladmi  na prevádzku LSPP, vrátane finančných prostriedkov od všetkých 

poisťovní , ktoré však nepokryjú náklady na jej riadne fungovanie,  potrebuje finančnú pomoc 

zo strany mesta a okolitých obcí. Ide o príspevok v sume 1,- euro na obyvateľa. V opačnom 

prípade bude nútený poskytovať  túto službu  na komerčnej báze. Ako ďalej uviedol, táto 

služba je poskytovaná na vysokej úrovni, nakoľko má kvalitných lekárov – odborníkov , ktorí 

vedia poskytnúť aj menšie lekárske zákroky , ktorých však treba aj patrične zaplatiť. Zároveň 

poznamenal, že pacient  na LSPP  v Šamoríne  má k dispozícii aj lieky, netreba chodiť do 

lekární . Ambulancia  LSPP je vybavená všetkými potrebnými prístrojmi a v krátkej dobe 

pribudne aj sonografia.  Pevne verí, že po tomto roku zostane v Šamoríne LSPP zachovaná 

a jej financovanie bude zabezpečené aj zo strany štátu. 

 

 

Zo strany starostu Rohoviec, pána starostu Horvátha odznela  požiadavka, aby 

prevádzkovateľ LSPP zaslal príslušným  obciam  informačné materiály , ktoré by dopodrobna 

obsahovali všetky poskytované služby LSPP, na základe ktorých by mali  obecné 

zastupiteľstvá obcí   posudzovať opodstatnenosť tejto požiadavky a  schvaľovať finančný 

príspevok na prevádzkovanie LSPP v Šamoríne,  v tom presné označenie riešenia problémov 

pacientov, rozpísané základné služby, ako aj  chirurgické zákroky , ktoré vykonávajú lekári na 

pohotovosti,  vrátane  ordinačných hodín. Zároveň poznamenal, že 1 euro na obyvateľa je 

akceptovateľná suma oproti   navrhovanej sumy   na poslednom stretnutí starostov členských 

obcí  ZOHŽO. 

 



Na záver Ladislav Hrčka, poskytovateľ LSPP v Šamoríne prisľúbil prítomným 

zástupcom obcí, že im v čo najkratšej dobe zašle podrobný popis činnosti LSPP.  

 

Pred ukončením rokovania,  primátor mesta  Šamorín  uviedol, že mesto Šamorín bude 

nápomocné pri oslovovaní dotknutých obcí v predmetnej veci, poskytne kontakty na starostov 

resp. na  obecné úrady, po čom rokovanie  s poďakovaním za účasť ukončil. 

 

 

 

V Šamoríne, dňa 27.04.2017                                                             

 

 

Zapísala:      H. Piačeková v. r.  

                                                                                                                asistent prednostu MsÚ 


