
                      Prešovský samosprávny kraj 
                            Zdravotnícka komisia 

    ____________________________________________________________________________ 

 

 

                                 UZNESENIE č. 34/2017 

  z XXXIV. zasadnutia zdravotníckej komisie konanom  dňa 15. 3. 2017                  
 

v  Prešove, Námestie mieru 2 

(budova Ú PSK zasadačka na 1.posch.) 
 

      Zdravotnícka komisia 
 

A) Berie na vedomie : 

1. návrh programu zasadnutia ZK Z PSK podľa pozvánky, 

2. návrh na schválenie žiadosti o odpredaj prebytočného majetku (nehnuteľnosti) spoločnosti 

Dumiro, s.r.o. z majetku a.s. Prešovské zdravotníctvo, a.s., ktorého nájomcom je 

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. odprezentovaný  VOZ Ú PSK MUDr. Júliusom 

Zbyňovským, MPH, 

 

3. návrh na schválenie žiadosti o odpredaj prebytočného majetku (nehnuteľnosti) do 

vlastníctva kupujúceho – Mesta Stará Ľubovňa za kúpnu cenu 2 982,00 € predložený  

MUDr. Petrom Bizovským, MPH riaditeľom Ľubovnianskej nemocnice, n.o., 

 

4. voľbu overovateľov zápisnice MUDr. Andreja Havrillu a MUDr. Miroslava Lukáča, 

5. informácie zástupcu Dôvery zdravotnej poisťovne, a. s., zabezpečujúcej zdravotnú 

starostlivosť pre svojich poistencov (sieť poskytovateľov a dostupnosť) - súčasný stav 

podané  PhDr. Janou Šťastnou riaditeľkou reg. pobočky Prešov. 

 

B) Odporúča : :  

1. Z PSK schváliť odpredaj prebytočného majetku (nehnuteľnosti) z vlastníctva spoločnosti 

Prešovské zdravotníctvo, a.s., ktoré sú v užívaní  Nemocnice A. Leňa Humenné, a.s.,  po 

prerokovaní v Komisii pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK v rozsahu: 

       Ide o nehnuteľnosti zapísané na LV č.2033 k.ú. Humenné: 

I. -     Stavba so súp.č.2838-budova „Práčovňa-dopravné stredisko NsP Humenné“ 
- Pozemok pod stavbou – parcela reg. C č. 3362/22 výmere 137 m2 

- Pozemok pod stavbou – parcela reg. C č. 3362/26 výmere 554 m2 

II. -     Priľahlý pozemok – novovytvorená parcela reg. C č. 3362/52 výmere 457 m2 

       Ide o novovytvorený pozemok z parcely reg. C č. 3362/4 na základe GP Ing. Mihálika   

       zo dňa 14.11.2016 úradne overené OÚ Humenné, odbor katastrálny dňa 21.11.2016.  

 

2. Z PSK schváliť odpredaj prebytočného majetku (nehnuteľnosti) z vlastníctva Ľubovnianskej 

nemocnice, n.o., po prerokovaní v Komisii pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK 

v rozsahu: 

novovytvorený pozemok registra C KN: 

►parcelné číslo 831/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 586 m2, odčlenený od 

pozemku registra C KN parcelné číslo 831/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1826 m2, zapísaný na LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa 

►parcelné číslo 829/3, trvalé trávnaté porasty o výmere 311 m2, odčlenený od pozemku 

registra C KN parcelné číslo 829/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 338 m2, zapísaný 

na LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa,  

https://www.google.sk/search?q=odprezentovan%C3%BD&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiO0tPN29rSAhUBExoKHcIyCyEQ7AkISA&biw=1920&bih=943


►parcelné číslo 831/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, odčlenený od 

pozemku registra C KN parcelné číslo 831/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

25348 m2, zapísaný na LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa, 

►parcelné číslo 2617/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1929 m2, odčlenený od 

pozemku registra C KN parcelné číslo 2617/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

2171 m2, zapísaný na LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa, 

ťarchy: 1  Právo uloženia inžinierskych sietí na parcele 2617/4 v prospech vlastníka       

             vedeného na LV 649 a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne podľa  

             zmluvy V345/09-404/09 

Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §10 ods.1)  a 5) Zákona NRSR č. 

656/2004 Z.z. na pozemok KN-C parcelné číslo 2617/4 v prospech 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361 v 

rozsahu podľa GP č. 107/2009 na základe návrhu č.1404/ML/2010-Z 422/10- 

553/10, 

geometrickým plánom č. 24/2017, vyhotoveným Miroslavom Ščurkom-geodet- 

Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 10768394, úradne overeným Okresným 

úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod číslom G1-117/2017, dňa 

15.03.2017, 

 

(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2981 m2.) 

   

stavba: časť CO sklady,  súpisné číslo 1505 na novovytvorenom pozemku registra C KN 

parcelné číslo 831/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere  586 m2, odčlenené 

od pozemku registra C KN parcelné číslo 831/23, zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 1826 m2, zapísaným na LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa  

spoluvlastnícky podiel: 1/1,  

ťarchy: bez zápisu,   

do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 00330167 za kúpnu cenu  2 982,00 €. 

C) Schvaľuje : 

1. program zasadnutia ZK Z PSK na pozvánke,  

 

2. za overovateľov zápisnice MUDr. Andreja Havrillu a MUDr. Miroslava Lukáča. 

 

 

 

           MUDr. Peter Bizovský, MPH,v.r. 
          predseda zdravotníckej komisie Z PSK 

                                 

                                               sekretár: 

         

               MUDr. Július Zbyňovský, MPH   

                                                              ........................................... 

 

Zapisovateľ:                                     Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Konštantín Oršuľák                                    MUDr. Andrej Havrilla   

                                                                                            

                                                                                          MUDr. Miroslav Lukáč 


