
Prešovský samosprávny kraj 

Komisia zdravotníctva 

 

 

Zápisnica 
z 22. zasadnutia komisie zdravotníctva konanej dňa  8.12.2021 

 so začiatkom o 14,00 h. online prostredníctvom Microsoft Teams 

   

 

Prítomní  -  podľa prezenčnej listiny  

 

Program:                

1. Schválenie programu rokovania 

2. Voľba overovateľov zápisnice 

3.  Žiadosť spoločnosti PRAKTIK Vranov n/T, spol. s r.o, v zastúpení konateľky MUDr. 

Uhlíkovej o zrušenie vecného bremena (zmluva č. 135/2002 o predaji časti podniku zo dňa 

11.12.2002). 

3. Rôzne (aktuálna epidemiologická situácia) 

5.   Záver      

 

Bod č. 1 

Zasadnutie komisie zdravotníctva ZPSK otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Martin 

Lajoš. Privítal  prítomných členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Predseda komisie 

navrhol schváliť program zasadnutia KZ ZPSK podľa pozvánky. Návrh programu rokovania 

bol členmi schválený. 

za:9                                           zdržali sa : 0                                                  proti: 0 

Uznesenie: KZ ZPSK schvaľuje návrh programu  zasadnutia KZ ZPSK podľa pozvánky. 

 

Bod. č. 2  

Predseda komisie za overovateľa zápisnice navrhol MUDr. Petra Kleina, MBA. Návrh bol 

prítomnými členmi KZ ZPSK schválený. 

Za: 9                                          zdržali sa : 0                                                proti: 0 

Uznesenie: KZ ZPSK schvaľuje za overovateľov zápisnice MUDr. Petra Kleina, MBA. 

 

 



Bod č. 3 

Informáciu k žiadosti spoločnosti PRAKTIK Vranov n/T, spol. s r.o, v zastúpení konateľky 

MUDr. Uhlíkovej o zrušenie vecného bremena (zmluva č. 135/2002 o predaji časti podniku zo 

dňa 11.12.2002) predniesla Mgr. Sabolová. Prítomnými členmi komisie bola žiadosť odsúhla-

sená. 

za: 9                                              zdržali sa: 0                                                 proti:0 

 

Uznesenie: KZ ZPSK odporúča Predsedovi PSK udeliť súhlas k zrušeniu vecného bremena na 

majetku spoločnosti PRAKTIK Vranov spol. s r.o. Kukučinova 109, 093 01 Vranov n/T, IČO: 

36448869, na nehnuteľnosti v k.ú. Čemerné na LV č. 1502. 

 

Bod č. 4 

V bode rôzne Mgr. Sabolová informovala prítomných členov o aktuálnej epidemiologickej 

situácii. 

 

Bod č.5 

Predseda komisie MUDr. Martin Lajoš poďakoval prítomným členom komisie za účasť 

a zasadnutie komisie ukončil. 

 

MUDr. Martin Lajoš, v.r. 

predseda komisie zdravotníctva  ZPSK 

 

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

 

                                                                Overovatelia zápisnice: 

Zapísala:  

PhDr. Alica Kokošková, v.r.                                              MUDr. Peter Klein, MBA, v.r. 

 

          

 

 

 


