
Záznam z hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo 

 od 09.6.2020 - do 10.6.2020. 
 
 

 
 

 
                                                                                         V Prešove, dňa 11.6.2020 

 
 

      Komisia RR a CR pri zastupiteľstve PSK o predloženom materiály „Budovanie 

personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v 

Prešovskom samosprávnom kraji“, hlasovala per rollam. Pre platné prijatie uznesenia 

je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Komisie RR a CR. 

Hlasovania per rollam sa  k predmetnému materiálu  zúčastnilo 11 hlasujúcich. 

PaedDr. Martina Slivková PhD., tajomníčka Komisie RR a CR a vedúca odboru SR a PR  

Ú PSK, konštatuje, že : 

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 

 
 
Výsledkom tohto hlasovania je prijatie navrhovaného uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 

 

A. O d p o r ú č a Zastupiteľstvu PSK schváliť 

A.1 Účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte „Budovanie personálnych 
a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v Prešovskom 
samosprávnom kraji“ v zmysle dôvodovej správy. 

A.2 Podanie žiadosti o dotáciu „Budovanie personálnych a odborných kapacít na 
podporu sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji“. 

A.3 Spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo 
výške 10% oprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
vo výške 5 000,- eur. 

A.4 V prípade schválenia žiadosti o dotáciu „Budovanie personálnych a odborných 
kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji“ 
realizáciu žiadosti o dotáciu v zmysle schválenej žiadosti o dotáciu. 

 
 
V Prešove, dňa 11.6.2020                                              
                                                                                        Ing. Andrea Turčanová 
                                                                   predsedníčka Komisie RR a CR pri  Z PSK, v.r. 
 
 
 
PaedDr. Martina Slivková, PhD. 
tajomníčka Komisie RR a CR pri Z PSK, v.r. 
 
 
 
 
Zapísala: 
PhDr.Mgr. Štefánia Migašová, v.r. 
odbor SR a PR 
odd. podpory RR a cestovného ruchu 
 


