
                      Prešovský samosprávny kraj 

              Komisia zdravotníctva     
____________________________________________________________________________  

UZNESENIE č. 14/2020  
zo 14. zasadnutia Komisie zdravotníctva konaného  dňa 13.05.2020                    

v  Prešove, Námestie mieru 2, so začiatkom o 14,00 h. 
(budova Ú PSK zasadačka na 2. poschodí)   

  

            Komisia zdravotníctva ZPSK   
 

A) Berie na vedomie: 

 

1. Informáciu o aktuálnej situácii v súvislosti s ochorením  COVID-19 v Prešovskom 

samosprávnom kraji. 

2. Informáciu o návrhu verejnej minimálnej siete poskytovateľov ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti podľa Nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z.  

3. Informáciu o vízii sestry Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Lucii Kaščákovej. 

4. Informáciu o vízii farmaceuta Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Zuzany Sabolovej. 

5. Informáciu o zavádzaní elektronického zdravotníctva do praxe v PSK. 

 
     

B)  Schvaľuje: 

 

1. Návrh programu zasadnutia KZ ZPSK podľa pozvánky. 
 

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

 

   C)    Odporúča Zastupiteľstvu PSK: 

 

súhlasiť s predajom nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a.s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaných na LV 
č. 1376  v k. ú. Vranov nad Topľou, a to: 
 
a) pozemky registra CKN: 

parcelné číslo 2565/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 349m2 

parcelné číslo 2565/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1666 m2 

parcelné číslo 2570/5, ostatná plocha o výmere 529 m2 

parcelné číslo 2573, zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2 

parcelné číslo 2572, zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2 

parcelné číslo 2565/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2 

 

 



b) stavby: 

súpisné číslo 670, Liečebňa, postavená na pozemku registra  CKN parcelné číslo 2565/7 a 2572 
súpisné číslo 671, Budova, postavená na pozemku registra  CKN parcelné číslo 2573 

 
c) príslušenstvo: ploty a vonkajšie úpravy 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera predávaného nehnuteľného majetku predstavuje 3586 m2 

 

do vlastníctva kupujúceho – VRANOVITAL, s. r. o., IČO 52 892 379, M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 
01 Vranov nad Topľou,  za kúpnu cenu 305.000,00 €. 

 

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. 
 

 

 

 

 

                                                                                         MUDr. Martin Lajoš, v.r. 
                                                                                              predseda komisie zdravotníctva  Z PSK 
  

                                  

               sekretár:                                                                   
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, v.r. 

                                                            

  

Zapisovateľ:                                           Overovatelia zápisnice:   
 
Mgr. Renáta Šarossyová, v.r.                                        MUDr. Ing. Marek Fedor, v.r. 

                                                                                        MUDr. Peter Klein, v.r.  


