
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia zdravotníckej komisie pri MsZ, konaného dňa 9.3.2016 na MsÚ v Kežmarku 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Návrh VZN o poskytovaní dotácií v z vlastných príjmov  

2. Zhodnotenie odborného podujatia pri príležitosti 100 výročia úmrtia Dr. Alexandra 

3. Havarijná situácia v priestoroch stomatologických ambulancií  

4. Rôzne 

 

 

1.Návrh VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov  

- predseda komisie informoval o pripravovaní VZN na poskytovanie dotácií , navrhuje , aby  členovia  

komisie svoje pripomienky zaslali  elektronicky do 30.3.2016  s tým, že  do 7 dní sa schvália mailom 

- MUDr.  Sekanová – navrhuje osloviť organizácie alebo kluby ktoré zastrešujú  zdravotne 

postihnutých , aby sme vedeli  ich požiadavky a potreby. 

Uznesenie 1/2016:  Body 1-5  vyššie spomínaného VZN navrhujeme presunúť do kompetencií komisie 

sociálnej. Hlasovanie: Za: jednomyseľne 

Uznesenie 2/2016: Na základe návrhu predsedu komisie členovia do 30.3.2016. mailom navrhnú, aké 

aktivity by mali byť schvaľované a hodnotené ZK. Následne zozbierané návrhy budú schválené per 

rollam – elektorinckým hlasovaním členov komisie. Hlasovanie: Za: jednomyseľne 

2. Zhodnotenie odborného podujatia pri príležitosti 100 výročia úmrtia Dr. Alexandra 

- informoval  MUDr. Slovík  

- inf. o zaslanom ďakovnom liste od vedenia Maďarskej rádiologickej spoločnosti 

- členovia komisie  žiadajú preveriť čerpanie rozpočtu mesta na položke k podujatiu, v prípade jeho 

nedočerpania navrhujú  zakúpiť od vydavateľstva Jadro, s.r.o. Kežmarok  knihu o Dr. Alexandrovi  cca 

200- 300 ks  

Zdravotnícka komisia vyslovuje poďakovanie MUDr. Slovíkovi  za  podnet  aj za realizáciu celého 

podujatia 100. Výročia úmrtia Dr. Alexandra  

3. Havarijná situácia v priestoroch stomatologických ambulancií  

- informácia MUDr. Hencela o odstránení havarijnej situácie k dnešnému dňu 



Uznesenie č.3/2016 Zdravotná komisia berie na vedomie správu o priebehu havarijnej situácie 

v priestoroch stomatologických ambulancií podanú Dr. Hencelom  

4. Rôzne 

a) MUDr. Slovík upozorňuje na  katastrofálnu hygienu  toaliet na internom oddelení nemocnice, 

navrhuje predniesť na správnej rade  tento podnet od občanov, taktiež  predniesť požiadavku na 

zvýšenie počtu nadštandardných  lôžok na internom oddelení . Vzaté na vedomie. 

b) Dr. Hencel nformáoval o schváleníí 100 000,-€ na prípravu CIZS v Kežmarku v spolupráci s IZP prei 

MZ SR.  Vzaté na vedomie. 

c) MUDr. Marko navrhuje pozvať Ing. Ivanča – projekt medikarta na najbližšie zasadnutie ZK. 

Odsúhlasené jednohlasne. 

d) Dr Hencel informoval o prebiehajúcom poslaneckom prieskume v nemocnici 9.3.2016, 

plánovanom zasadnutí  správnej rady 10.3.2016. Vzaté na vedomie. 

e) Dr. Hencel informoval o začatí funkcie  informátora  na poliklinike od 1.5.2016  , taktiež bude 

zabezpečená obsluha výťahu. Vzaté na vedomie. 

f) Dr. Hencel informoval  sa aj oprava parkoviska pri poliklinike  ( opätovne žiadať  o doriešenie úprav 

parkovacích plôch do 10/2016 )  Uznesenie č. 4/2016 : ZK schvaľuje urgenciu úprav parkovacích plôch 

na nádvorí polikliniky. Hlasovanie:  Za: jednomyseľne 

g) MUDr. Bohmer sa opakovane informoval na možnosť umiestnenia mliekomatu . Vzaté na vedomie. 

h) Dr. Hencel navrhuje opätovne prerokovaať návrhy na cenu mesta Kežmarok  

i) Ďalšie rokovanie komisie  sa uskutoční 11.4.2016 o 17.00 hod v zasadačke MÚ Kežmarok 

 

 

Zapísala: Zubalová Anna 

Kežmarok, 11.3.2016 

Schválil: Hencel, 19.3.2016 


