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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:       12.04.2021 o 10:00 hod. formou elektronickej pošty  
 
Ukončenie hlasovania:       14.04.2021 o 16.00 hod. 
 
 
Program zasadnutia: 

1.  Informatívna správa o stave investičných projektov spolufinancovaných z EÚ zdrojov 

2. Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021  - IROP, INTERREG, ENI 

3. Vyhodnotenie zimnej údržby 2020 – 2021 k 31.3.2021 a príprava na letné obdobie 2021 a zimné obdobie 2021 - 

 2022 

4. Neudržiavané úseky ciest II. a III. triedy – návrh na pretriedenie, vyradenie a spôsob opravy, rekonštrukcie v r. 

 2021-2022 – stiahnutý z programu rokovania komisie 

5. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK  

5a. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Plaveč, súvislosti s realizáciou 

stavby: „IBV 20 RD PLAVEČ, objekt: SO 02 rozšírenie NN siete“ 

5b. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Plaveč, v súvislosti s realizáciou 

stavby: „Plaveč – výstavba VN, NN, TS, objekt: SO 11.1 VN prípojka“ 

5c. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Hencovce, v súvislosti s realizáciou 

stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, 

SO-09 VJAZD 

5d. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Hencovce, v súvislosti s realizáciou 

stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, 

SO-02 EL. PRÍPOJKA, OEZ 

5e. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Hencovce, v súvislosti s realizáciou 

stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, 

SO-03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA a SO-04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 

5f. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Prešov, v súvislosti s realizáciou 

stavby: Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. Gen. Svobodu - Vihorlatská 

5g. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, pre stavbu : 

„Rekonštrukcia križovatky  I/68 a III/3154 Pusté Pole“ 

5h. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, pre stavbu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 pred mestom Sabinov“ 

5i. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok vedený na LV č. 2962, k.ú. Solivar, pre 

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

5j. Informatívna správa o finančných nákladoch na rok 2021 pre potreby realizácie investičných akcií 

a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami, v rámci činností Správy a údržby ciest Prešovského 

samosprávneho kraja 
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6. Návrh úpravy rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov 2021  

7. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022,  v kontexte predpokladaných výstupov z kontroly NKÚ 

8. Rôzne 

 8a. Informatívna správa o financovaní prímestskej autobusovej dopravy za I.Q roka 2021 

 8b. Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov 

 

1. Predmet hlasovania: Informatívna správa o stave investičných projektov spolufinancovaných z EÚ zdrojov 

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 investičných projektov spolufinancovaných z EÚ zdrojov  

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

 
 

2. Predmet hlasovania: Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021  - IROP, INTERREG, ENI 

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 Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021  - IROP, INTERREG, ENI „Eliminácia 

bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538“ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.1) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

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 Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021  - IROP, INTERREG, ENI „Eliminácia 

bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok“  

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.2) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

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 Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021  - IROP, INTERREG, ENI „Eliminácia 

bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý Smokovec“ 

Svoje hlasovanie 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: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.3) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

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 Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021  - IROP, INTERREG, ENI „Eliminácia 

bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec – Tatranské Matliare“ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.4) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

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 Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021  - IROP, INTERREG, ENI „Modernizácia cesty 

III/3440 Solivarská ulica“ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.5) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

 
3. Predmet hlasovania: Vyhodnotenie zimnej údržby 2020 – 2021 k 31.3.2021 a príprava na letné obdobie 2021 a 

zimné obdobie 2021 - 2022 
 

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 Vyhodnotenie zimnej údržby 2020 – 2021 k 31.3.2021 a príprava na letné obdobie 2021 a zimné obdobie 2021 – 

2022 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod B.1) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

 
4. Predmet hlasovania: Neudržiavané úseky ciest II. a III. triedy – návrh na pretriedenie, vyradenie a spôsob 

opravy, rekonštrukcie v r. 2021-2022  
– stiahnutý z programu rokovania komisie 

 
5. 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 
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2. Materiál Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Plaveč, súvislosti s realizáciou 

stavby: „IBV 20 RD PLAVEČ, objekt: SO 02 rozšírenie NN siete“ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.1) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

 
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 zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Plaveč, v súvislosti s 

realizáciou stavby: „Plaveč – výstavba VN, NN, TS, objekt: SO 11.1 VN prípojka“ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.2) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

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 zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Hencovce, v súvislosti s 

realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ 

HENCOVCE, SO-09 VJAZD 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.3) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

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. Hencovce, v súvislosti s 

realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ 

HENCOVCE, SO-02 EL. PRÍPOJKA, OEZ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.4) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

 
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. Hencovce, v súvislosti s 

realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ 

HENCOVCE, SO-03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA a SO-04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 
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Svoje hlasovanie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.5) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

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 zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Prešov, v súvislosti s realizáciou 

stavby: Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. Gen. Svobodu - Vihorlatská 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.6) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

 
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 prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, pre stavbu : 

„Rekonštrukcia križovatky  I/68 a III/3154 Pusté Pole“ 

  

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.6) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

h. 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 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 pred mestom Sabinov“  

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.7) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

i. 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. 2962, k.ú. Solivar, 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. 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.8) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  
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j. 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 finančných nákladoch na rok 2021 pre potreby realizácie investičných akcií a 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami, v rámci činností Správy a údržby ciest Prešovského 

samosprávneho kraja  

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.2) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

 
 
6. Predmet hlasovania: Návrh úpravy rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov 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 Návrh úpravy rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov 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: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.9) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

 
 

7. Predmet hlasovania: Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022,  v kontexte predpokladaných výstupov z 
kontroly NKÚ 
 

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 rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022,  v kontexte predpokladaných výstupov z kontroly NKÚ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod B.2) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

8. Predmet hlasovania: Rôzne 
 
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 Informatívna správa o financovaní prímestskej autobusovej dopravy za I.Q roka 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: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.3) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  
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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 projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov 

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

 

Hlasovanie:                     za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 14.04.2021)  

 

 
V Prešove dňa 14.04.2021 
 

 

 

        

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

  

 

  

Overil:  Ing. Juraj Hudáč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:                               Príloha č. 1 - Prehľad hlasovania.    
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Príloha č. 1:  Prehľad hlasovania  
 
 
27. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK od 12.04.2021 – 14.04.2021 
 

 Meno a priezvisko Stanovisko vo všetkých bodoch hlasovania 

Dátum 

hlasovania 

Súhlas Nesúhlas 

1. Ing. arch. Zita Pleštinská  14.04.2021 súhlas  

2. Stanislav Obický 14.04.2021 súhlas  

3. Ing. Dušan Lukáč 14.04.2021 súhlas  

4. Ján Holinka 14.04.2021 súhlas  

5. Pavol Ceľuch 14.04.2021 súhlas  

6. Ing. Peter Sokol 12.04.2021 ospravedlnený 

7. Ing. Vladimír Jánošík 12.04.2021 ospravedlnený 

8. Ing. Martin Šima 14.04.2021 nehlasoval 

9. Ing. Ján Baloga 14.04.2021 súhlas  

10. Tibor Kollár 12.04.2021 súhlas  

11. Ing. Juraj Hudáč 12.04.2021 súhlas  

12. Ing. Marián Barilla  12.04.2021 súhlas  

13. Ing. Karol Richvalský 14.04.2021 súhlas  

 

 


