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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:       21.07.2021 o 12:00 hod. formou elektronickej pošty  
 
Ukončenie hlasovania:       23.07.2021 o 16.00 hod. 
 
 
Program zasadnutia: 

1. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK 
1A. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK, s mestom 
Levoča, k.ú. Levoča, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
1B. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK, s obcou 
Nižný Hrabovec, k.ú. Nižný Hrabovec, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
1C. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Plaveč, v súvislosti s 
realizáciou stavby: „Optický kábel SITEL s.r.o. - Plaveč“ 
1D. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Humenné, v súvislosti s 
realizáciou stavby: „Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu, objekt: SO 15 Plynová prípojka“ 
1E. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Vlková, v súvislosti s 
realizáciou stavby: „Abrahámovce – Vlková, prepojenie vodovodov“ 
1F. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Záborské, v súvislosti s 
realizáciou stavby: „Záborské, IBV 10 RD VN, TS, NN“ 
1G. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, parcely 
registra C KN 1135, ktorého súčasťou je odvodňovací kanál 
1H. Návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Štrba v prospech obce Štrba 
1I. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva 
obce Lackovce, v k.ú. Lackovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
1J. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Bardejovská Nová Ves, v 
súvislosti s realizáciou stavby: „Realizácia chodníkov v mestskej časti Bardejovská Nová Ves – ul. 
Giraltovská – vetva A“  
1K. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, v k.ú. 
Ďurďoš, pod areálom vysunutého pracoviska Hanušovce nad Topľou 

 

1. 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 

Materiál: Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK, s mestom Levoča, k.ú. 

Levoča, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.1, B.1) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021)  
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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 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK, s obcou Nižný 

Hrabovec, k.ú. Nižný Hrabovec, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.2, B.2) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021)  

 
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. Plaveč, v súvislosti s realizáciou 

stavby: „Optický kábel SITEL s.r.o. - Plaveč“ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.1) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021)  

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. Humenné, v súvislosti s realizáciou 

stavby: „Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu, objekt: SO 15 Plynová prípojka“ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.2) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021)  

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. Vlková, v súvislosti s realizáciou 

stavby: „Abrahámovce – Vlková, prepojenie vodovodov“ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.3) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021)  

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. Záborské, v súvislosti s realizáciou 

stavby: „Záborské, IBV 10 RD VN, TS, NN“ 
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Svoje hlasovanie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.4) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021)  

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, parcely registra 

C KN 1135 - Haligovce, ktorého súčasťou je odvodňovací kanál 

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

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod B.3) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021)  

 
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 schválenie nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Štrba v prospech obce Štrba  

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

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.3, B.4) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021) 
 
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 schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva obce 

Lackovce, v k.ú. Lackovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.4, B.5) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021) 
 
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 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Bardejovská Nová Ves, v súvislosti s 

realizáciou stavby: „Realizácia chodníkov v mestskej časti Bardejovská Nová Ves – ul. Giraltovská – vetva A“ 

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

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.5) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021) 
 
k. 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 prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, v k.ú. Ďurďoš, 

pod areálom vysunutého pracoviska Hanušovce nad Topľou 

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

 

Hlasovanie:                     za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  

Uznesenie:                       prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod B.6) Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 23.07.2021) 
 
 
V Prešove dňa 23.07.2021 
 

 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.    


