
 

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:       22.04.2020 o 12:00 hod. formou elektronickej pošty  
 
Ukončenie hlasovania:       24.04.2020 o 06.00 hod. 
 
 
 
Program zasadnutia: 

1. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK - 
pozemky vo vlastníctve PSK 

1.1 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Becherov,   v súvislosti s 
výstavbou verejného vodovodu pre obytný súbor Hrabník. 
1.2   Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Kapušany, v súvislosti s uložením 
NN a VN elektrického vedenia v prospech VSD, a.s. 

1.3 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK v k.ú. Stará Ľubovňa pre umiestnenie 
plynového potrubia v prospech SPP - distribúcia, a.s. 

1.4  Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Záborské, pre umiestnenie 
distribučného VN rozvodu v prospech investorov. 

1.5 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Žehňa, v súvislosti s výstavbou 
rekreačných domov – Dubový háj Chrasť, Žehňa (odkanalizovanie). 

1.6 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Žehňa a k.ú. Dulova Ves, v súvislosti 
s výstavbou rekreačných domov – Dubový háj Chrasť, Žehňa (zásobovanie vodou). 

2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK - pozemky vo 
vlastníctve iných osôb ako PSK 

2.1  Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech PSK, v k.ú. Lipany, v súvislosti s výstavbou vodovodu a 
kanalizácie strediska SÚC PSK Lipany, na pozemkoch Mesta Lipany. 

2.2  Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech PSK, v k.ú. Lipany, v súvislosti s výstavbou vodovodu a 
kanalizácie strediska SÚC PSK Lipany, na pozemku vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. 

2.3 Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva Mesta Prešov pozemky pre stavbu 
III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) ďalej len („stavba“). 

2.4 Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech SPP – distribúcia a.s., v k.ú. Stará Ľubovňa, v súvislosti s 
výstavbou plynovodu, na pozemkoch súkromných vlastníkov. 

3.  Súhlas na obstaranie investičných akcií na základe schváleného Investičného plánu Správy a údržby 
ciest PSK, s klauzulou podpísania zmlúv až po pridelení finančných prostriedkov. 
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1. Predmet rokovania  Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v                 
k.ú. Becherov,   v súvislosti s výstavbou verejného vodovodu pre obytný súbor Hrabník. 
 
Podklady na hlasovanie:   Boli zaslané 13 - tým 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. 
Becherov, v súvislosti s výstavbou verejného vodovodu pre obytný súbor Hrabník 

 
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 I, Bod B.1) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

 
2. Predmet rokovania:        Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Kapušany, v súvislosti s uložením NN a VN elektrického vedenia v prospech VSD, a.s. 
 
Podklady na hlasovanie:   Boli zaslané 13 - tým 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. Kapušany, v súvislosti s uložením NN a VN elektrického vedenia v prospech VSD, 
a.s. 

 
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 I, Bod B.2) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

 
 
3. Predmet rokovania:          Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK v k.ú. Stará 
Ľubovňa pre umiestnenie plynového potrubia v prospech SPP - distribúcia, a.s. 
 
Podklady na hlasovanie:   Boli zaslané 13 - tým 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. 
Stará Ľubovňa pre umiestnenie plynového potrubia v prospech SPP - distribúcia, a.s. 

 
 

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 I, Bod B.3) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

 
 
4. Predmet rokovania:        Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Záborské, pre umiestnenie distribučného VN rozvodu v prospech investorov. 
 
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, pre umiestnenie distribučného VN rozvodu v prospech investorov. 

                                             1,00-€ celkom 
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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 I, Bod B.4) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

5. Predmet rokovania:          Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Žehňa, 
v súvislosti s výstavbou rekreačných domov – Dubový háj Chrasť, Žehňa (odkanalizovanie). 

 
Podklady na hlasovanie:   Boli zaslané 13 - tým 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. 
Žehňa, v súvislosti s výstavbou rekreačných domov – Dubový háj Chrasť, Žehňa 
(odkanalizovanie). 

 
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 I, Bod B.5) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

 
6.  Predmet rokovania:          Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Žehňa 
a k.ú. Dulova Ves, v súvislosti s výstavbou rekreačných domov – Dubový háj Chrasť, Žehňa (zásobovanie vodou). 
 
Podklady na hlasovanie:   Boli zaslané 13 - tým 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. 
Žehňa a k.ú. Dulova Ves, v súvislosti s výstavbou rekreačných domov – Dubový háj 
Chrasť, Žehňa (zásobovanie vodou). 

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 I, Bod B.6) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

7. Predmet rokovania:          Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech PSK, v k.ú. Lipany, v súvislosti 
s výstavbou vodovodu a kanalizácie strediska SÚC PSK Lipany, na pozemkoch Mesta Lipany. 
 
Podklady na hlasovanie:   Boli zaslané 13 - tým 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 v prospech PSK, v k.ú. Lipany, v 
súvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizácie strediska SÚC PSK Lipany, na pozemkoch 
Mesta Lipany. 

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 I, Bod B.7) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

 

8. Predmet rokovania:          Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech PSK, v k.ú. Lipany, v súvislosti 
s výstavbou vodovodu a kanalizácie strediska SÚC PSK Lipany, na pozemku vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. 
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Podklady na hlasovanie:   Boli zaslané 13 - tým 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 v prospech PSK, v k.ú. Lipany, v 
súvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizácie strediska SÚC PSK Lipany, na pozemkoch 
Mesta Lipany. 

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 I, Bod B.8) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

9. Predmet rokovania:          Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva Mesta 
Prešov pozemky pre stavbu III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) ďalej len („stavba“). 

Podklady na hlasovanie:   Boli zaslané 13 - tým 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 
Mesta Prešov pozemky pre stavbu III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. 
Solivarská) ďalej len („stavba“). 

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 I, Bod C.1) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

 

10. Predmet rokovania:          Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech SPP – distribúcia a.s., v k.ú. 
Stará Ľubovňa, v súvislosti s výstavbou plynovodu, na pozemkoch súkromných vlastníkov. 

Podklady na hlasovanie:   Boli zaslané 13 - tým 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 v prospech SPP – distribúcia a.s., v 
k.ú. Stará Ľubovňa, v súvislosti s výstavbou plynovodu, na pozemkoch súkromných 
vlastníkov. 

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 I, Bod B.9) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

11. Predmet rokovania:          Súhlas na obstaranie investičných akcií na základe schváleného Investičného 
plánu Správy a údržby ciest PSK, s klauzulou podpísania zmlúv až po pridelení finančných prostriedkov. 

Podklady na hlasovanie:   Boli zaslané 13 - tým členom komisie na elektronickú adresu, ktorú poskytli Úradu PSK 
pre účely hlasovania per rollam:  
1.   Hlasovanie - per rollam 
2. Materiál -  Súhlas na obstaranie investičných akcií na základe schváleného Investičného 
plánu Správy a údržby ciest PSK, s klauzulou podpísania zmlúv až po pridelení 
finančných prostriedkov. 
Svoje hlasovanie prosím vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie - per rollam,                     
ktorý vrátili v stanovenom termíne. 
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Hlasovanie:                         za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 ;  
 
Uznesenie:                 prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod A.2) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 

24.04.2020)  

 
Prílohy:                               Príloha č. 1 - Prehľad hlasovania.    

 
 
 
 
V Prešove dňa 24.04.2020 
 
 

 

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

 

Overil:  Ing. Juraj Hudáč 

  člen komisie  

                                                                                                                                                      
 
 
 
 


