
                      Prešovský samosprávny kraj 

              Komisia zdravotníctva     
____________________________________________________________________________  

UZNESENIE č. 12/2019  

z XII. zasadnutia Komisie zdravotníctva konaného  dňa 20.11.2019                    
v  Prešove, Námestie mieru 2 

(budova Ú PSK zasadačka na 2.poschodí)   
  

            Komisia zdravotníctva ZPSK   
 

A) Berie na vedomie: 
 

1. Informáciu o činnosti Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR, o. z. 

 

2. Informatívnu správu o spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.  

 

     

B)  Schvaľuje: 

 

1. návrh programu zasadnutia KZ ZPSK podľa pozvánky 

 

2. za overovateľov zápisnice: MUDr. Peter Klein, MUDr. Ing. Marek Fedor 

 

C) Odporúča predsedovi PSK: 

 

1. udeliť súhlas k zrušeniu vecného bremena na majetku Mesta Prešov a to na nehnuteľnosti 

obvodného zdravotného strediska Solivar, na Námestí osloboditeľov č. 15, Prešov, súp. Č. 455, 

umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 252, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Solivar. 

2. udeliť súhlas k podnájmu časti pozemku v nájme Ľubovnianskej nemocnice, n. o.: p. č. CKN 

831/1 – zastavaná plocha, s výmerou 4,05 m2, LV č. 1190 v k. ú. Stará Ľubovňa na účel umiestnenia 

cyklostojanov, na dobu neurčitú, za podnájomné vo výške 1 euro/rok. 

 

 

   D)    Odporúča Zastupiteľstvu PSK: 

 

1. schváliť zmenu uznesenia č. 120/2010 zo dňa 19.10.2010 takto: vypustiť z uznesenia nehnuteľnosti 

v k.ú. Svidník zapísané na LV č. 64 – stavba súp. č.   2060 – prev. budova a kanc. NsP postavená na 

pozemku parc. č. KNC 359/13,  rozostavaný skelet budovy postavený na parc. č. KNC 359/12 

a pozemky parc. č. KNC 359/13 - zast. pl. a nádv., s výmerou 312 m2,  KNC 359/1/1 – záhrada, s 

výmerou 24 100 m2, KNC 359/1/2 – ost. pl., s výmerou 4804 m2, KNC 359/12 – zast. pl. a nádv. 

s výmerou 7685 m2 a stavbu súp. č. 2059 – doliečovacie odd., postavená na pozemku  parc. č. KNC 

360 a pozemok parc. č. KNC 360 – zast. pl. nádv., s výmerou 1495 m2. 

 



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

a.s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, a to nehnuteľností zapísaných na LV č. 64 

k. ú. Svidník ako celku – stavba súp. č. 2060 – prev. budova a kanc. NsP postavená na pozemku parc. 

č. KNC 359/13, rozostavaný skelet budovy postavený na parc. č. KNC 359/12 a pozemky parc. č. 

KNC 359/13 - zast. pl. a nádv., s výmerou 312 m2,  KN C 359/1 – záhrada, s výmerou 28 904 m2, 

KN C 359/12 – zast. pl. a nádv. s výmerou 7685 m2 pre firmu Milan Pašeň-MIJA, IČO: 10783547, 

Olšavka 57, 091 01 Stropkov za kúpnu minimálne vo výške podľa znaleckého posudku č. 10/2019 zo 

dňa 27.09.2019, vypracovaného Ing. Mironom Mikitom, Svidník. K vodojemu na pozemku parc. č. 

KNC 359/14 a k pozemku parc. č. KNC 359/14 bude zriadené vecné bremeno práva prechodu 

a prejazdu in rem. Príjem z predaja nehnuteľností bude viazaný na účte predávajúceho do času 

rozhodnutia Zastupiteľstva PSK o jeho použití, ktoré sa zaviaže predávajúci rešpektovať. 

 

3. schváliť pošty žiakov pre nasledujúci školský rok v študijnom odbore praktická sestra podľa 

návrhu Stredných zdravotníckych škôl. 

 

 

 

 

                                                                                         MUDr. Martin Lajoš  
                                                                                              predseda komisie zdravotníctva  Z PSK 
  

                                  

               sekretár:                                                                                                                                    

JUDr. Lýdia Budziňáková , MBA 

                                                            

  

Zapisovateľ:                                           Overovatelia zápisnice:   

 

Mgr. Renáta Šarossyová                                                 MUDr. Peter Klein  

                                                                                        MUDr. Ing. Marek Fedor                                                

                                                                                                             


