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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:       02.03.2021 o 12:00 hod. formou elektronickej pošty  
 
Ukončenie hlasovania:       05.03.2021 o 12.00 hod. 
 
 
Program zasadnutia: 

1. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za 
rok 2020 

2. Výsledky a činnosti organizátora verejnej hromadnej dopravy, spoločnosti IDS Východ, s.r.o. v roku 2020 

3. Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov 

4. Informatívna správa o priebehu projektov, o najvýznamnejších investičných akciách a o najvýznamnejších 
investičných zámeroch Správy a údržby ciest PSK, spolufinancovaných zo zdrojov EÚ 

5. Mostný program pre obdobie rokov 2021 - 2025 (aktualizácia) 

6. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK 
6A. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok vedený na LV č. 1954, k.ú. Prešov, pre 
stavbu „III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 
6B. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva 
pani Blichovej, v k.ú. Makovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
6C. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva 
obce Vlková, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
6D. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Levoča, v súvislosti s realizáciou 
stavby: Optické pripojenie Energotel – Levoča 
6E. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Nová Lesná, v súvislosti s 
realizáciou stavby: Nová Lesná, Resort – VN, TS, NN 
6F. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK, s podielovými 
spoluvlastníkmi pozemkov, LV č. 789 a LV č. 832, k.ú. Stráže pod Tatrami ako prípad hodný osobitného zreteľa 
6G. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK, s obcou Sečovská 
Polianka, k.ú. Sečovská Polianka, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

7. Rôzne: 
Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov 2021- presuny 

 

1. Predmet hlasovania: Správu o vyúčtovaní  zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave 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 Správu o vyúčtovaní  zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za 

rok 2020 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  
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Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021)  

 
 
2. Predmet hlasovania: Výsledky a činnosti organizátora verejnej hromadnej dopravy, spoločnosti IDS Východ, 

s.r.o. v roku 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 Výsledky a činnosti organizátora verejnej hromadnej dopravy, spoločnosti IDS Východ, s.r.o. v roku 2020 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.2) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021)  

 
3. Predmet hlasovania: Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov 
 

a. 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 dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie dopravnej 

mobility v okrese Svidník“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 26 304,00 € 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.1) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021)  

b. 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 dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v 

okrese Humenné“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 32 688,00 € 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.2) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021)  

c. 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 dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v 

okresoch Kežmarok a Levoča“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 32 400,00 €. 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.3) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021)  
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d. 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 dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa“ z rozpočtu PSK na 

pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 69 855,00 €. 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.4) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021)  

 

4. Predmet hlasovania: Informatívna správa o priebehu projektov, o najvýznamnejších investičných akciách a o 
najvýznamnejších investičných zámeroch Správy a údržby ciest PSK, spolufinancovaných zo zdrojov 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 priebehu projektov, o najvýznamnejších investičných akciách a o najvýznamnejších 

investičných zámeroch Správy a údržby ciest PSK, spolufinancovaných zo zdrojov EÚ 

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

Diskusia: Bolo by dobré dať do zámerov PSK a v blízkej  budúcnosti  to aj zrealizovať  predlženie cesty III. triedy( Tarnov- 

Cigelka) z obce Cigelka na štátnu hranicu ( dĺžka cca 1500 m a prepojiť tak obec Cigelka a kúpele Wysova. Z Poľskej strany 

je cesta urobená až po hranicu. Priamo na štátnej hranici je z Poľskej strany postavený kostol, kde sa v minulosti konali púte 

aj zo strany Slovákov.(medzivojnové obdobie).    Obec Cigelka je známa svojimi liečivými prameňmi,  známou  liečivou 

vodou Cigelka. Takýmto prepojením by sa pokračovalo v projekte Svätomariánska púť ( „Svetlo z východu“), a priblíženiu 

sa najvýznamnejšieho pútnického miesta Košickej arcidiecézy svätyne Gaboltov  s poľským religióznym a poznávacím 

turizmom – poznámka pána poslanca Ceľucha 

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod B.1) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021)  

 
5. Predmet hlasovania: Mostný program pre obdobie rokov 2021 - 2025 (aktualizácia) 

- Bod číslo 5 stiahnutý z programu rokovania 

 
 
6. Predmet hlasovania: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby 

ciest PSK 
 

a. 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. 1954, k.ú. Prešov, pre 

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

Svoje hlasovanie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 
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Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.5) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021) 
 
b. 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 schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva pani 

Blichovej, v k.ú. Makovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.6) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021) 
 
c. 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 schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva obce 

Vlková, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.7) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021) 
 
b. 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 schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva pani 

Blichovej, v k.ú. Makovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.5) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021) 
 
d. 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 zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Levoča, v súvislosti s realizáciou 

stavby: Optické pripojenie Energotel – Levoča 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.1) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021) 
 
e. 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 zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Nová Lesná, v súvislosti s realizáciou 

stavby: Nová Lesná, Resort – VN, TS, NN 
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Svoje hlasovanie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.2) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021) 
 
f. 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 schválenie zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK, s podielovými 

spoluvlastníkmi pozemkov, LV č. 789 a LV č. 832, k.ú. Stráže pod Tatrami ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.8) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021) 
 
g. 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 schválenie zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK, s obcou Sečovská 

Polianka, k.ú. Sečovská Polianka, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.9) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021) 
 
 
7. Predmet hlasovania: Rôzne  

 Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov 2021- presuny 
 

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 Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov 2021- presuny 

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

 

Hlasovanie:                     za: 11 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 2 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.10) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 02.03.2021) 

 
V Prešove dňa 05.03.2021 
 

  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.    


