
                      Prešovský samosprávny kraj 

              Komisia zdravotníctva     
____________________________________________________________________________  

UZNESENIE č. 11/2019  

z XI. zasadnutia Komisie zdravotníctva konaného  dňa 25.9.2019                    
v  Prešove, Námestie mieru 2 

(budova Ú PSK zasadačka na 1.poschodí)   
  

            Komisia zdravotníctva ZPSK   
 

A) Berie na vedomie :   

1. Informáciu o stave naplnenosti verejnej minimálnej siete, mechanizme a výške úhrad za 

zdravotnú starostlivosť, stav zazmluvnenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v PSK, 

stratifikácii nemocníc z pohľadu zdravotných poisťovní 

 

2. informáciu o nakladaní s prebytočným majetkom Prešovského zdravotníctva, a.s.   

     

B)  Schvaľuje :   

 

1. návrh programu zasadnutia KZ ZPSK podľa pozvánky 

 

2. za overovateľov zápisnice : MUDr. Martin Jakubov a MUDr. Ing. Marek Fedor 

 

C) Odporúča Zastupiteľstvu PSK : 

 

       1.  súhlasiť s predajom 100% obchodného podielu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., 

IČO: 46 758 054, Nemocničná 7, 066 01 Humenné v spoločnosti 1. SVIDNÍCKA, IČO: 44 242 239, 

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník pre spoločnosť Svet zdravia, a.s., IČO: 35 960 884, Digital 

Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava za kúpnu cenu vo výške vlastného imania spoločnosti.  
 
       2.  súhlasiť s predajom 100% obchodného podielu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., 

IČO: 46 758 054, Nemocničná 7, 066 01 Humenné v spoločnosti 2. SVIDNÍCKA MEDICÍNSKA, 

IČO: 44 242 395, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník pre spoločnosť Svet zdravia, a.s., IČO: 

35 960 884, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava za kúpnu cenu vo výške vlastného 

imania spoločnosti.  

 

  3. súhlasiť s predajom nehnuteľností z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské 

zdravotníctvo, a.s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, a to nehnuteľností v k. ú. 

Vranov nad Topľou, pozemkov parc. č. KNC 3234/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 70 m2 a parc. 

č. KNC 3246/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 62 m2 zapísaných na LV č. 1376 pre Slovenskú 

republiku, v správe Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72, Bratislava za kúpnu cenu min. 

12 eur/m2. Finančné prostriedky získané predajom pozemkov budú účelovo použité na technické 

zhodnotenie nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., Nemocničná 

7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, ktoré spoločnosť Vranovská nemocnica, a.s., M. R. 

Štefánika 187/177, 093 27 Vranov nad Topľou využíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

do dvoch rokov od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 



    4. súhlasiť s predajom nehnuteľností z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, 

a.s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 218 343, a to nehnuteľností v k. ú. Svidník, časť 

stavby bývalej kotolne súp. č. 2052 so zastavaným pozemkom novovytvorené parc. č. KNC 370/4 – 

zast. pl., s výmerou 447 m2 podľa geometrického plánu č. 100/2019, vyhotoveného Ing. Radovanom 

Motykom dňa 03.09.2019 (ďalej len „GP“), budovy súp. č. 2054 na parc. č. KNC 370/3 so zastavaným 

pozemkom parc. č. KNC 370/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 415 m2, pozemkov parc. č. KNC 350/58 

– ost. pl., s výmerou 31 m2, parc. č. KNC 350/71 – ost. pl., s výmerou 679 m2, časť parc. č. KNC 

350/72, a to novovytvorené parc. č. KNC 350/120-ost. pl., s výmerou 1861 m2 a novovytvorenú parc. 

č. KNC 350/121 – ost. pl., s výmerou 74 m2, podľa GP pre MARTEX EU, s.r.o., IČO: 44 971 214, 

Vyšný Orlík 149, 090 11 Vyšný Orlík za kúpnu cenu min. vo výške podľa znaleckých posudkov č. 

5/2018 z 31.08.2018 a č. 9/2019 z 11.09.2019, vypracovaných Ing. Mironom Mikitom, Svidník. 

Finančné prostriedky získané predajom pozemkov budú účelovo použité na technické zhodnotenie 

nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., Nemocničná 7, 066 01 

Humenné, IČO: 46 758 054, ktoré spoločnosť Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s., IČO:  

47 249 099, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník využíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

do dvoch rokov od uzavretia kúpnej zmluvy. Na pozemkoch parc. č. KNC 350/71 a KNC 350/120 sa 

zriadi bezplatné vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku parc. č. KNC 350/72 a vlastníka 

kyslíkovej stanice na parc. č. KNC 350/72 práva prechodu a prejazdu in rem. 

 

                 5.   schváliť zmenu uznesenia č. 494/2017 zo dňa 11.04.2017 takto: 

vypustiť z uznesenia pozemok parc. č. KNC 3362/52 a možnosť použitia príjmov z predaja 

nehnuteľností na nákup prístrojového vybavenia a doplniť uznesenie o označenie kupujúceho 

takto: spoločnosť DUMIRO, s.r.o., IČO: 36 499 544, 26.novembra 1508/8, 066 01 Humenné.    

 

6.  odporúča vedúcej odboru zdravotníctva JUDr. Budziňákovej prikročiť k udeleniu pokuty 

v prípade porušenia povinností poskytovateľa vyplývajúcej z §79 ods. 1 písm. v) vykonávať 

ambulantnú pohotovostnú službu v súlade s rozpisom zabezpečenia poskytovania pevnej 

ambulantnej pohotovostnej služby zverejneným na webovom sídle samosprávneho kraja, ak ide 

o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých 

a o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, vo výške 

1000 eur za každé porušenie predmetnej povinnosti. Po troch porušeniach prdmetnej povinnosti 

poskytovateľa zvážiť právnu stránku možnosti zrušenia rozhodnutia o vydaní povolenia na 

prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. 

 

 

                                                                                         MUDr. Martin Lajoš  
                                                                                                  predseda komisie zdravotníctva  Z PSK  

                                  

sekretár:                                                                                                                  

JUDr. Lýdia Budziňáková , MBA                                                            

  

Zapisovateľ:                                      Overovatelia zápisnice:   

 

PhDr. Alica Kokošková                                           MUDr. Martin Jakubov           

                                                                                  MUDr. Ing. Marek Fedor                     


