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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     
 

Záznam z hlasovania komisie per rollam 
 

Prítomní:                              podľa doručených hlasovacích lístkov   
 
Rokovanie:                           na základe rozhodnutia predsedu komisie a sekretára komisie.  
 
Vyhlásenie hlasovania:       21.01.2021 o 12:00 hod. formou elektronickej pošty  
 
Ukončenie hlasovania:       22.01.2021 o 16.00 hod. 
 
 
 
Program zasadnutia: 

1. Informatívna správa o výkone zimnej údržby ciest na území PSK k 31.12.2020 
2. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 a návrh čerpania bežných výdavkov na rok 

2021 
3. Informatívna správa o stave projektov spolufinancovaných z fondov EÚ 
4. Informatívna správa o čerpaní kapitálových výdavkov za rok 2020 
5. Presuny nedočerpaných kapitálových výdavkov z roku 2020 a investičný plán SÚC PSK 2021  
6. Zaradenie strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja, v rámci výkonov Správy a údržby ciest 

PSK na rok 2021 
7. Majetkovoprávne vysporiadanie (prevody, zriadenia vecných bremien, nájmy, informácie o stave majetkovoprávneho 

vysporiadania strategicky významnejších investičných akcií) 
a. Metodika vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy (návrh na uznesenia), vrátane dôvodovej správy 
b. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky nachádzajúce sa pod cestou III/3075. k.ú. 

Spišské Bystré 
c. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, pre stavbu 
„Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany - Lúčka“ 
d. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky vedené na LV č. 12296, k.ú. Prešov, pre 
stavbu III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 
e. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky registra C KN pre stavbu „III/3440 
(III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 
f. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok vedený na LV č. 17196, k.ú. Prešov pre 
stavbu „III/3440 (III/068 002) Prešov –  most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 
g. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok vedený na LV č. 17197, k.ú. Prešov pre 
stavbu „III/3440 (III/068 002) Prešov –  most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 
h. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, pre stavbu 
„III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 
i. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – pozemky 
vedené na LV č. 5865, pre stavbu „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 
j. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – pozemok 
vedený na LV č. 8376, pre stavbu „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 
k. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – pozemok 
vedený na LV č. 8379, pre stavbu „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 
l. Informatívna správa o stave majetkovoprávneho vysporiadania strategicky významnejších investičných akcií 

8. Rôzne  
a. Informatívna správa k stavu technickej štúdie a dokumentácie pre územné rozhodnutie obchvatu mesta Vranov 

n/Topľou  
b. Informatívna správa k stavu technickej štúdie a dokumentácie pre územné rozhodnutie obchvatu obce Veľká 

Lomnica  
c. Informatívna správa o činnosti špecializovaných čiat Správy a údržby ciest PSK 
d. Informatívna správa o personálnom zložení Správy a údržby ciest PSK 
e. Návrh na zmenu uznesenia č. 376/2019 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12.2019 v rámci 

Programu ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 
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1. Predmet hlasovania: Informatívna správa o výkone zimnej údržby ciest na území PSK k 31.12.2020 
 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Informatívna správa o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 a návrh čerpania bežných výdavkov na 

rok 2021 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.1) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021)  

 
 
2. Predmet hlasovania: Informatívna správa o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 a návrh čerpania 

bežných výdavkov na rok 2021 
 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Informatívna správa o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 a návrh čerpania bežných výdavkov na 

rok 2021 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.2) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021)  

 
3. Predmet hlasovania: Informatívna správa o stave projektov spolufinancovaných z fondov EÚ 
 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Informatívna správa o stave projektov spolufinancovaných z fondov EÚ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.3) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021)  

 
 
4. Predmet hlasovania: Informatívna správa o čerpaní kapitálových výdavkov za rok 2020 
 
Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Informatívna správa o čerpaní kapitálových výdavkov za rok 2020 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  
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Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.4) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021)  

 
5. Predmet hlasovania: Presuny nedočerpaných kapitálových výdavkov z roku 2020 a investičný plán SÚC PSK 

2021  
 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Presuny nedočerpaných kapitálových výdavkov z roku 2020 a investičný plán SÚC PSK 2021 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.5) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 
 
 
6. Predmet hlasovania: Zaradenie strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja, v rámci 

výkonov Správy a údržby ciest PSK na rok 2021 
 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Zaradenie strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja, v rámci výkonov Správy a údržby 

ciest PSK na rok 2021 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.2) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 
 
 
7. Predmet hlasovania: Majetkovoprávne vysporiadanie (prevody, zriadenia vecných bremien, nájmy, informácie 

o stave majetkovoprávneho vysporiadania strategicky významnejších investičných akcií) 
 

a. Metodika vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy  
 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Metodika vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy  

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.3) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

b. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky nachádzajúce sa pod cestou 
III/3075. k.ú. Spišské Bystré 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky nachádzajúce sa pod cestou III/3075. k.ú. 

Spišské Bystré 
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Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.4) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 

c. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, pre 
stavbu „Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany - Lúčka“ 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, pre stavbu 

„Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany - Lúčka“ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.5) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 

d. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky vedené na LV č. 12296, k.ú. 
Prešov, pre stavbu III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky vedené na LV č. 12296, k.ú. Prešov, pre 

stavbu III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.6) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 
e. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky registra C KN pre stavbu 
„III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky registra C KN pre stavbu „III/3440 

(III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.7) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 
 
f. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok vedený na LV č. 17196, k.ú. 
Prešov pre stavbu „III/3440 (III/068 002) Prešov –  most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 
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Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok vedený na LV č. 17196, k.ú. Prešov pre 

stavbu „III/3440 (III/068 002) Prešov –  most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.8) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 

g. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok vedený na LV č. 17197, k.ú. 
Prešov pre stavbu „III/3440 (III/068 002) Prešov –  most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok vedený na LV č. 17197, k.ú. Prešov pre 

stavbu „III/3440 (III/068 002) Prešov –  most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.9) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 

h. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, pre 
stavbu „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, pre stavbu 

„III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.10) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 
i. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – 
pozemky vedené na LV č. 5865, pre stavbu „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto 
Humenné“ 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – pozemky 

vedené na LV č. 5865, pre stavbu „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  
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Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.11) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 

j. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – 
pozemok vedený na LV č. 8376, pre stavbu „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto 
Humenné“ 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – pozemok 

vedený na LV č. 8376, pre stavbu „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.12) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 
k. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – 
pozemok vedený na LV č. 8379, pre stavbu „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto 
Humenné“ 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – pozemok 

vedený na LV č. 8379, pre stavbu „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.13) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 
l. Informatívna správa o stave majetkovoprávneho vysporiadania strategicky významnejších investičných 
akcií 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Informatívna správa o stave majetkovoprávneho vysporiadania strategicky významnejších investičných akcií 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.6) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 

 
8. Rôzne  

a. Informatívna správa k stavu technickej štúdie a dokumentácie pre územné rozhodnutie obchvatu mesta 
Vranov n/Topľou  
 

Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 
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2. Materiál Informatívna správa k stavu technickej štúdie a dokumentácie pre územné rozhodnutie obchvatu mesta Vranov 

n/Topľou 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.7) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 
 

b. Informatívna správa k stavu technickej štúdie a dokumentácie pre územné rozhodnutie obchvatu obce 
Veľká Lomnica  

 
Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Informatívna správa k stavu technickej štúdie a dokumentácie pre územné rozhodnutie obchvatu obce Veľká 

Lomnica 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.8) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 
 

c. Informatívna správa o činnosti špecializovaných čiat Správy a údržby ciest PSK 
 
Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Informatívna správa o činnosti špecializovaných čiat Správy a údržby ciest PSK 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.9) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 
 

d. Informatívna správa o personálnom zložení Správy a údržby ciest PSK 
 
Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Informatívna správa o personálnom zložení Správy a údržby ciest PSK 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.10) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 
 

e. Návrh na zmenu uznesenia č. 376/2019 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12.2019 v rámci 
Programu ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 

 
Podklady na hlasovanie: Boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK pre 

účely hlasovania per rollam:   

1. Hlasovanie - per rollam 

2. Materiál Návrh na zmenu uznesenia č. 376/2019 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12.2019 v rámci 

Programu ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 
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Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 22.01.2021) 
 
 
 
 
V Prešove dňa 23.01.2021 
 

  v.r.        v.r. 

Zapísal: Ing. Alexander Galajda            Ing. arch. Zita Pleštinská         
sekretár komisie                                                 predsedníčka komisie dopravy     

  v.r. 

Overil:  Ing. Juraj Hudáč 

   

 

 

 

 

 
Prílohy:                               Príloha č. 1 - Prehľad hlasovania.    

 


