
ZÁPISNICA 
z 24. zasadnutia Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK 

(ďalej len komisia) 

Od 23.3 – 24.3.2022  uskutočnenej spôsobom hlasovania PER ROLLAM 

od 9.00 hod. do 9.00 hod. 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Neprítomný: MUDr. Igor Leško 

 

Zasadnutie Komisie zdravotníctva sa uskutočnilo hlasovaním per rollam, prostredníctvom                 

e-mailovej komunikácie počas dní od 23.3.2022 od 9.00 hod. do 24.3.2022 do 9.00 hod. 

 

Podklady boli zaslané všetkým 13 členom komisie, z toho počtu boli 1 člen Komisie – 

neposlanec  sa ospravedlnil, 12 členovia hlasovali.  

 

Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve 

PSK bolo uznášaniaschopné.  

 

Podľa Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v 

znení Dodatku k Rokovaciemu poriadku Komisie, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom PSK 

podľa čl. VIII. - Hlasovanie per rollam - sa samostatné uznesenie prijíma ku každému 

predkladanému materiálu, o ktorom sa rokuje.  

 

Bod č.1. pod názvom: Schválenie programu:  

 

Návrh na uznesenie v znení:  

Komisia zdravotníctva pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje 

program 24. zasadnutia Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK v znení:  

1. Schválenie programu. 

2. Informácia o vízii novej nemocnice v Humennom. 

3. Návrh na uznesenie. 

  

Hlasovanie: Za: 12 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0  

 

 

Komisia zdravotníctva pri Z PSK schválila program 24. zasadnutia Komisie zdravotníctva.  

 

Bod č.2. pod názvom: Informácia o vízii novej nemocnice v Humennom 

 

Výstavba novej nemocnice je podmienená schválením finančných prostriedkov z Plánu obnovy 

a odolnosti SR s predpokladaným termínom kolaudácie 30.6.2026, celková výška investície 

predstavuje približne 70 mil. eur. Jedná sa o akútnu nemocnicu regionálneho typu podľa 

konceptu nemocnice novej generácie v Michalovciach.   

Novú nemocnicu plánuje postaviť stavebník Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. na pozemku 

parcela C KN č. 3362/1, k.ú. Humenné, zapísaná na liste vlastníctva č. 2033, k.ú. Humenné vo 

výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., ktorý má budúci 

stavebník v nájme. 



Výstavba a prevádzka novej nemocnice ako moderného zdravotníckeho zariadenia spĺňajúceho 

všetky trendy uplatňované pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách prispeje k modernej 

a dostupnej zdravotnej starostlivosti v regióne. 

 

 

Komisia Zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie predložený materiál:  

Informácia o vízii novej nemocnice v Humennom predloženej obchodnou spoločnosťou Svet 

zdravia, a.s. 

 

 

 

Bod č.3 pod názvom : Návrh na Uznesenie  

   

Hlasovanie: Za: 12 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0  

   

 

 

MUDr. Martin Lajoš, v. r. 

predseda komisie zdravotníctva ZPSK 

 

 

sekretár: Mgr. Zuzana Sabolová, MPH, v. r. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

                                                      MUDr. Martin Jakubov, v. r. 

     

 

 

 

Zapísala na základe doručených hlasovacích formulárov dňa 24.03.2022 Bc. Kušnírová. 
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