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Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 

 
 

Z á z n a m  
z 35. zasadnutia komisie zo dňa 29. 04. 2021 konaného per rollam  

 
 
Hlasovanie bolo vykonané na základe rozhodnutia predsedu komisie a sekretára komisie. 
 
 
Hlasovanie bolo vyhlásené prostredníctvom elektronickej pošty dňa 29.04.2021 o 10:00 hod. a bolo 
ukončené dňa 30.04.2021 o 14:00. hod.. 
 
Predmet rokovania per rollam:  
 
„Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena Ľubovnianska nemocnica  v k. ú. Stará Ľubovňa, 

v súvislosti pre stavbu „St. Ľubovňa – Úprava TS OUNZ, VN, NN.“ 

Podklady na rokovanie, vrátane príloh, hlasovacieho lístka a pokynov na hlasovanie boli zaslané 
elektronickou poštou všetkým členom Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK dňa 29.04.2021 
o 10:00 hod. na e-mailové adresy, ktoré všetci členovia komisie poskytli Úradu PSK. Všetci členovia 
komisie boli oboznámení s organizáciou hlasovania a s lehotou na hlasovanie, ktorá bola stanovená do 
30.04.2021 do 14:00 hod.. Do tejto lehoty mali členovia komisie vyjadriť svoj názor k predmetu 
rokovania zaslaním mailu na adresu Úradu PSK – Odbor majetku a investícií na adresu: adresu 
marianna.demjanovicova@vucpo.sk. 

 
Zo všetkých členov komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK sa k predmetu rokovania v stanovenej 
lehote vyjadrilo 9 členov komisie.  
 
Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK sa 
považuje za    uznášaniaschopné. 
 
Hlasovanie: za: 9  ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0 ;  nehlasoval:  4  ;  
 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.A. uznesenia č. 35/2021 zo dňa 29.04.2021)  
 
V Prešove dňa 03.05.2021 

Za správnosť: 

 

_______________________                                               _____________________________________          
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA                                               MUDr. Patrik Mihaľ                             
sekretár komisie                                                       predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 

 

Zapísal:                                                                          Za overovateľov: 

____________________________                                          _________________________________ 

Mgr. Marianna Demjanovičová                       Mgr. Kamil Sepeši 
     oddelenie  majetku                                                                    člen komisie   
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Prehľad hlasovania 
                                                                

   ZA                        PROTI                    ZDRŽAL  SA 

Mihaľ Patrik, MUDr.  ZA - - 

Pčola Štefan ZA - - 

Orlovský František MUDr. - - - 

Lukáč Jozef, PhDr. - - - 

Kmec Jozef, Ing. PhD.  ZA - - 

Hanuščák Boris, MUDr.  ZA - - 

Pilip Peter ZA - - 

Hudáková Anna, Mgr.  ZA - - 

Žid Štefan, Mgr.  ZA - - 

Zoľáková Michaela  - - - 

Sepeši Kamil, Mgr.  ZA - - 

Jozef Pavligovský  - - - 

Džurný Štefan, Ing.  ZA - - 
 

 
   

 
 


