
 
 
 
 
 

 

Záznam z hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v čase od 22.apríla 
2020 do 30. apríla 2020. 

 
 
 
 
 

 
                                                                                         V Prešove, dňa 30.4.2020 

 
 
 

 
      V súlade s programom uvedeným v pozvánke zo dňa 21.4.2020, ktorá je prílohou tohto 

záznamu uvádzame nasledovné hlasovanie členov. Pre platné prijatie uznesení je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Komisie RR a CR. 

 

Hlasovania per rollam sa k bodom programu zúčastnilo 11 hlasujúcich. Všetky predložené 

uznesenia boli per rollam schválené. Doplnené uznesenie k bodu 1, navrhuje predsedníčka 

Komisie RR a CR zastupiteľstvu PSK, aby toto uznesenie bolo prijaté v plnom znení. 

 

Hlasovanie per rollam : 

Počet členov Komisie RR a CR pri zastupiteľstve PSK : 13 

Počet členov oprávnených hlasovať: 13 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 11 

Nehlasovali : 2 

Počet platných hlasovacích lístkov: 11 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 



V celkovom hlasovaní per rollam boli prijaté nasledovné uznesenia z predložených 

materiálov:   

1) Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 

      A ) berie   na  vedomie 

    „Informatívnu správu o Stratégii rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK“ 

      B) odporúča Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť 

           „Stratégiu rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK“. 

 

     2 ) Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 

A) berie na vedomie 

     „Informatívnu správu o priebežnej realizácii PHSR PSK 2014 - 2020“ 

 

     3 )  Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK : 

A) berie na vedomie 

     „Informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020“. 

 

    4 )  Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 

     A ) berie  na  vedomie 

    „Informatívnu správu o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK. 

 

    5) Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK : 

     A) berie na vedomie 

   „Informatívnu správu o Sekcii regionálneho rozvoja Združenia SK 8 

 

 



 

Informácie o hlasovaní per rollam potvrdzuje tajomník Komisie RR a CR PaedDr. Martina 

Slivková PhD. 

 

Zapísala : 

PhDr.Mgr.Štefánia Migašová, v.r. 

 

 

Tajomník:                                                                                          Ing. Andrea Turčanová 

PaedDr. Martina Slivková PhD., v.r. 

..............................................................                                      predseda komisie RR a CR, v.r. 

 

 

 


