
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia zdravotníckej komisie pri MsZ , konanej dňa 20.6.2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1.Úvod, privítanie 

2. 

a) Prenájom nebytových  priestorov pre Nemocnicu  Poprad – zriadenie ortopedickej ambulancie 

v priestoroch polikliniky Kežmarok – zaujatie stanoviska  

b) opakovaný nájom – zmena priestorov Mobila, s.r.o.  

3. Stratégia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.  – vedenie a zástupcova PP 

partnership, s.r.o.  

4. Rôzne 

  

 

1. Úvod 

Zasadnutie zdravotníckej komisie otvoril MUDr. Hencel privítaním  prítomných  

Hlasovanie za schválenie programu: za : 5, proti:0 

 

2a) Prenájom priestorov na  ortopedickú  ambulanciu Nemocnice Poprad v priestoroch 

polikliniky Kežmarok 

- MUDr. Hencel – na predchádzajúcom zasadnutí  komisie dňa 11.4.2016 sme prijali 

uznesenie , navrhuje pri ňom zotrvať 

Uznesenie:  

Zdravotnícka komisia  s ú h l a s í  s prenájmom nebytových priestorov č. 1.43 ambulancia, č. 1.44. 

a 1.45 ambulancia spolu o výmere 31.43m2 a spoločné priestory o výmere 10,21m2 v objekte 

Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre Nemocnicu Poprad, a.s. Banícka 803/28 , 058 45  

Poprad , na dobu neurčitú, za cenu  1 216,73 €/ rok pre zriadenie ortopedickej ambulancie , 

s podmienkou doriešenia navýšenia finančného objemu výkonov pre RTG pracovisko Kežmarok  na 

úroveň  predpokladaného objemu výkonov  pre ortopedickú ambulanciu  NsP Poprad . 

 

Hlasovanie: za: 5, proti: 0 

 



2b) zmena  prenájmu priestorov Mobila s.r.o. Kežmarok  zo suterénnych priestorov polikliniky do 

priestorov   2. poschodia  

 

Uznesenie: 

Zdravotnícka komisia  s ú h l a s í s prenájmom nebytových priestorov č. miestnosti 3.34 3.35, 

3.36, 3.39, 3.40, 3.41 spolu o výmere 102 m2 a podiel na spoločných priestoroch 3.31  o výmere 

33,59 v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre spoločnosť MOBILA s.r.o., Ivana 

Stodolu 1938/15 , 060 01  Kežmarok, IČO: 36480291 na dobu neurčitú, za cenu 3 956,41€/rok.  

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

3.Stratégia Nemocnice  Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.  

- Ing. Tvaružek -  informácia o poslednej splátke v rámci  reštrukturalizačného procesu , 

predstavil  a prezentoval  „ Projekt Modernizácie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra na 

roky 2016-2020“  

 

Uznesenie: 

Zdravotnícka komisia  berie na vedomie  Projekt Modernizácie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra na 

rok 2016-2020 

Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Rôzne  

Uznesenie:  

Zdravotnícka komisia  navrhuje rokovať a opakovane osloviť všeobecných lekárov a Ministerstvo 

zdravotníctva za účelom vyjasnenia politiky v oblasti integrovaných zdravotníckych centier.  

Hlasovanie: za : 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Zapísala: Zubalová Anna,21.6.2016 

Schválil: MUDr. Hencel 

 


