
 

 

 
   

       
 
 
     
 

      
 

                                    
 

                                    
 

                
 

            
 
 

  
 

               
        
                 
                  

          
               

  
               
              
             

             
                
            

                 
               

     
                 

           
                 
          

                
                 

                
               

                  
       

                  
            

                   
      

                  
          

  
              

   

 

 

 

 

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: 05.11.2021 o 16:00 hod. formou elektronickej pošty 

Ukončenie hlasovania: 09.11.2021 o 12.00 hod. 

Program zasadnutia: 

1. Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej dopravy k 30.9.2021, I. až III.Q roka 2021 
2. Virtuálna dopravná karta v prímestskej autobusovej doprave 
3. Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov pre Správu a údržbu ciest PSK na rok 2022 – I. etapa 
4. Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 373/2019 zo 17. zasadnutia ZPSK zo dňa 9.12.2019 – projekt „Modernizácia 

cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“ 
5. Informatívna správa o predpokladanom stave čerpania investičných akcií, spolufinancovaných z EÚ fondov ku koncu 

roka 2021 
6. Informatívna správa o stave projektovej dokumentácie na výstavbu obchvatu cesty II/537 obce St. Smokovec 
7. Prehľad realizácie činností investičných akcií SÚC PSK k začiatku roka 2022 – informatívna správa 
8. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK 

8A Majetkový program Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na rok 2022 
8B Návrh na zmenu uznesenia Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK č. 27/2021 z 27. zasadnutia zo dňa 
12.04.2021 k zriadeniu vecného bremenana majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Hencovce 
8C Návrh na zmenu uznesenia č. 20/2020 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 27.05.2020 
a uznesenia č. 516/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 22.06.2020 k majetkovým prevodom 
nehnuteľného majetku, v k.ú. Krušinec. 
8D Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva obce Pusté Pole, pre stavbu 
: „Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole“, k.ú. Pusté Pole 
8E Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov v správe SPF v 
k.ú. Tulčík, pre stavbu : „II/545 Kapušany - Demjata“ 
8F Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, pre stavbu : „III/3617 Vranov nad 
Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“, k.ú. Vranov nad Topľou, LV č. 5815, 5843, 6389 
8G Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, pre stavbu : „III/3617 Vranov nad 
Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“, k.ú. Vranov nad Topľou, LV č. 5840 
8H Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Nižný Kručov, v súvislosti s 
realizáciou stavby: „Nižný Kručov – cyklistický chodník“ 
8I Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Habura, v súvislosti s realizáciou 
stavby: „Katódová ochrana STL/NTL plynovod v obciach Habura a Čertižné“, k.ú. Habura 
8J Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Veľký Šariš, v súvislosti s realizáciou 
stavby: „Elektrická prípojka k parcele KN-C 4377“ 
8K Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Malcov, v súvislosti s realizáciou 
stavby: „ČOV a kanalizácia Malcov – zmena stavby pred dokončením“ 

9. Rôzne 
9A Realizácia projektu a schválenie finančných prostriedkov projektu „ Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský 
samosprávny kraj-Stará Ľubovňa“ 
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1. Predmet hlasovania: Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej dopravy k 30.9.2021, I. až III.Q 
roka 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 stave prímestskej autobusovej dopravy k 30.9.2021, I. až III.Q roka 2021 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

2. Predmet hlasovania: Virtuálna dopravná karta v prímestskej autobusovej doprave 

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 Virtuálna dopravná karta v prímestskej autobusovej doprave 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod B.2) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

3. Predmet hlasovania: Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov pre Správu a údržbu ciest PSK na rok 2022 – I. 
etapa 

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 kapitálových výdavkov pre Správu a údržbu ciest PSK na rok 2022 – I. etapa 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť II, Bod A.1) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

4. Predmet hlasovania: Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 373/2019 zo 17. zasadnutia ZPSK zo dňa 9.12.2019 – 

projekt „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“ 

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 ZPSK č. 373/2019 zo 17. zasadnutia ZPSK zo dňa 9.12.2019 – projekt „Modernizácia 

cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“ 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 
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Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť II, Bod A.2) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

5. Predmet hlasovania: Informatívna správa o predpokladanom stave čerpania investičných akcií, 

spolufinancovaných z EÚ fondov ku koncu roka 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 predpokladanom stave čerpania investičných akcií, spolufinancovaných z EÚ fondov ku 

koncu roka 2021 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod B.3) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

6. Predmet hlasovania: Informatívna správa o stave projektovej dokumentácie na výstavbu obchvatu cesty 

II/537 obce St. Smokovec 

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 projektovej dokumentácie na výstavbu obchvatu cesty II/537 obce St. Smokovec 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod B.4) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

7. Predmet hlasovania: Prehľad realizácie činností investičných akcií SÚC PSK k začiatku roka 2022 – 
informatívna správa 

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 7. Prehľad realizácie činností investičných akcií SÚC PSK k začiatku roka 2022 – informatívna správa 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod B.5) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

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

8.A Predmet hlasovania: Majetkový program Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na rok 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 
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2. Materiál Majetkový program Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na rok 2022 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod A.2) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

8.B Predmet hlasovania: Návrh na zmenu uznesenia Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK č. 27/2021 z 27. 

zasadnutia zo dňa 12.04.2021 k zriadeniu vecného bremenana majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Hencovce 

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 Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK č. 27/2021 z 27. zasadnutia zo dňa 

12.04.2021 k zriadeniu vecného bremenana majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Hencovce 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod C.1) Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 09.11.2021) 

8.C Predmet hlasovania: Návrh na zmenu uznesenia č. 20/2020 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK 

zo dňa 27.05.2020 a uznesenia č. 516/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 22.06.2020 k majetkovým 

prevodom nehnuteľného majetku, v k.ú. Krušinec. 

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. 20/2020 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK zo dňa 27.05.2020 

a uznesenia č. 516/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 22.06.2020 k majetkovým prevodom nehnuteľného 

majetku, v k.ú. Krušinec. 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod C.2) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

8. D Predmet hlasovania: Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva obce 

Pusté Pole, pre stavbu : „Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole“, k.ú. Pusté Pole 

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 do vlastníctva PSK z vlastníctva obce Pusté Pole, pre stavbu 

: „Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole“, k.ú. Pusté Pole 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť II, Bod A.3) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 
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8. E Predmet hlasovania: Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných 

vlastníkov v správe SPF v k.ú. Tulčík, pre stavbu : „II/545 Kapušany - Demjata“ 

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 v správe SPF v 

k.ú. Tulčík, pre stavbu : „II/545 Kapušany - Demjata“ 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť II, Bod A.4) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

8.F Predmet hlasovania: Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, pre stavbu : 

„III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“, k.ú. Vranov nad Topľou, LV č. 

5815, 5843, 6389 

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 do vlastníctva PSK, pre stavbu : „III/3617 Vranov nad 

Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“, k.ú. Vranov nad Topľou, LV č. 5815, 5843, 6389 

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

Hlasovanie: za: 9; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť II, Bod A.5) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

8.G Predmet hlasovania: Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, pre stavbu : 

„III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“, k.ú. Vranov nad Topľou, LV č. 

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 do vlastníctva PSK, pre stavbu : „III/3617 Vranov nad 

Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“, k.ú. Vranov nad Topľou, LV č. 5840 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť II, Bod A.6) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

8.H Predmet hlasovania: Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Nižný Kručov, v 

súvislosti s realizáciou stavby: „Nižný Kručov – cyklistický chodník“ 
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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 zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Nižný Kručov, v súvislosti s 

realizáciou stavby: „Nižný Kručov – cyklistický chodník“ 

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

Hlasovanie: za: 9; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť III, Bod A.1) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

8.I Predmet hlasovania: Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Habura, v 

súvislosti s realizáciou stavby: „Katódová ochrana STL/NTL plynovod v obciach Habura a Čertižné“, k.ú. Habura 

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. Habura, v súvislosti s realizáciou 

stavby: „Katódová ochrana STL/NTL plynovod v obciach Habura a Čertižné“, k.ú. Habura 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť III, Bod A.2) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

8.J Predmet hlasovania: Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Veľký Šariš, v 
súvislosti s realizáciou stavby: „Elektrická prípojka k parcele KN-C 4377“ 

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. Veľký Šariš, v súvislosti s realizáciou 

stavby: „Elektrická prípojka k parcele KN-C 4377“ 

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

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť III, Bod A.3) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

8.K Predmet hlasovania: Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Malcov, v súvislosti 
s realizáciou stavby: „ČOV a kanalizácia Malcov – zmena stavby pred dokončením“ 

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. Malcov, v súvislosti s realizáciou 

stavby: „ČOV a kanalizácia Malcov – zmena stavby pred dokončením“ 

Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý vrátili v stanovenom termíne. 
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Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť III, Bod A.4) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

9. Rôzne 
9.A Predmet hlasovania: Realizácia projektu a schválenie finančných prostriedkov projektu „Nákup komunálneho 
vozidla pre Prešovský samosprávny kraj - Stará Ľubovňa“ 
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 Realizácia projektu a schválenie finančných prostriedkov projektu „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský 

samosprávny kraj - Stará Ľubovňa“Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam, ktorý 

vrátili v stanovenom termíne. 

Hlasovanie: za: 9 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0; nehlasoval: 4 ; 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť II, Bod B.7) Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 09.11.2021) 

V Prešove dňa 10.11.2021 

v.r. v.r. 

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

v.r. 

Overil: Ing. Juraj Hudáč

člen komisie 

Prílohy: Príloha č. 1 - Prehľad hlasovania. 
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