
 

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:       15.07.2020 o 12:00 hod. formou elektronickej pošty  
 
Ukončenie hlasovania:       17.07.2020 o 12.00 hod. 
 
 
 
Program zasadnutia: 

1. Rokovací  poriadok komisií  Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho. 

 

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

pozemky vo vlastníctve PSK 

 

2.a Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Prešov, v súvislosti 

s výstavbou pripojovacieho plynovodu pre novostavbu areálu motoristov  

2.b Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Žehňa, v súvislosti 

s výstavbou rekreačných domov – Dubový háj Chrasť, Žehňa (technická infraštruktúra) 

2.c Návrh na zmenu uznesenia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK č. 19/2020 z 19. zasadnutia zo dňa 

22.04.2020 k zriadeniu vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Záborské, umiestnenie 

distribučného VN rozvodu v prospech investorov 

2.d Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Tovarné, v súvislosti s 

realizáciou stavby „Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné“ 

3.   Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK - pozemky vo vlastníctve 

iných osôb ako PSK 

3.a  Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, z vlastníctva mesta Stropkov, pre stavbu 

„Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 Krušinec“ 

3.b Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, z vlastníctva Slovenskej republiky v správe 

Slovenského pozemkového fondu, pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 Krušinec“ 

3.c Návrh na kúpu pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica od Mesta Vysoké Tatry, v súvislosti so stavbou 

„Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537“  

 

 

1. Predmet rokovania: Rokovací  poriadok komisií  Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho. 



 

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 Rokovací  poriadok komisií  Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho 

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 A.1) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa 

17.07.2020)  

 

2. Predmet rokovania:        Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Prešov, v súvislosti s výstavbou pripojovacieho plynovodu pre novostavbu areálu motoristov 
 
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 výstavbou pripojovacieho plynovodu pre novostavbu 
areálu motoristov 

 
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 III, Bod A.1) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa 

17.07.2020) 

 

 

3. 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 (technická 

infraštruktúra) 

 
 
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. Žehňa, v súvislosti s výstavbou rekreačných domov – Dubový háj Chrasť, 
Žehňa (technická infraštruktúra) 

 

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 III, Bod A.2) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa 

17.07.2020) 



 
4. Predmet rokovania:          Návrh na zmenu uznesenia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK č. 19/2020 

z 19. zasadnutia zo dňa 22.04.2020 k zriadeniu vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 

Záborské, umiestnenie distribučného VN rozvodu v prospech investorov 

 
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 zmenu uznesenia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK č. 

19/2020 z 19. zasadnutia zo dňa 22.04.2020 k zriadeniu vecného bremena na 
majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Záborské, umiestnenie distribučného VN 
rozvodu v prospech investorov 

 
 

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. 21/2020 zo dňa 

17.07.2020) 

 

5. Predmet rokovania:        Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 

Tovarné, v súvislosti s realizáciou stavby „Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce 

Tovarné“ 

 
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. Tovarné, v súvislosti s realizáciou stavby „Výstavba chodníka pre peších 
a cyklistov v extraviláne obce Tovarné“ 

 

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 III, Bod A.3) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa 

17.07.2020) 

6. Predmet rokovania:          Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, z vlastníctva 

mesta Stropkov, pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 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 prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, z vlastníctva 

mesta Stropkov, pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 
Krušinec“ 

 

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 A.1) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa 
17.07.2020) 

 
7.  Predmet rokovania:          Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, z vlastníctva 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste 

III/3584, č. 3584-001 Krušinec“ 

 
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 Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, pre 
stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 Krušinec“ 

 

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 A.2) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa 

17.07.2020)  

8. Predmet rokovania:          Návrh na kúpu pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica od Mesta Vysoké Tatry, 
v súvislosti so stavbou „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537“  
 
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 kúpu pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica od Mesta Vysoké 
Tatry, v súvislosti so stavbou „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky 
cesty č. II/537“  

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 A.3) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa 

17.07.2020) 

 
Prílohy:                               Príloha č. 1 - Prehľad hlasovania.    

 
 
 
V Prešove dňa 17.07.2020 
 

 

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

 

Overil:  Stanislav Obický 

  podpredseda komisie 


