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       PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve                            

Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     

Z Á Z N A M  
 

z 25. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín zo dňa 08.03.2021 
konaného per rollam 

 
Prítomní:  podľa zaslaných návrhov elektronickou poštou                  
                                              
Rokovanie:                           na základe rozhodnutia predsedu komisie a sekretára komisie 
 
Vyhlásenie hlasovania:       04.03.2021 o 08:10 hod. formou elektronickej pošty  
 
Ukončenie hlasovania:       08.03.2021 o 15.00 hod. 
 
 

1. Predmet rokovania: Nákup pozemku na vykonávanie aktivít spojených s astronomickou 
činnosťou Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku – Hvezdáreň Roztoky 
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 – Nákup pozemku na vykonávanie aktivít spojených s astronomickou činnosťou 
Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku – Hvezdáreň Roztoky 

 
Svoje hlasovanie členovia komisie 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. Bod A.1  Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 08.03.2021) 
 
2. Predmet rokovania: Informatívna správa o pripravovanom investičnom zámere: 
Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia  Andyho Warhola 
v Medzilaborciach 
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 pripravovanom investičnom zámere: Rekonštrukcia 

a modernizácia   Múzea moderného umenia  Andyho Warhola v Medzilaborciach 
 
Svoje hlasovanie členovia komisie 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. Bod B.1  Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 08.03.2021) 
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3. Predmet rokovania: Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri 
Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
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 Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve 

Prešovského samosprávneho kraja 
 

Svoje hlasovanie členovia komisie 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. Bod A.2  Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 08.03.2021) 
 
 
Z tohto počtu hlasovalo 12 členov komisie. Hlasovanie členov komisie je prílohou tohto 
záznamu. 
 
Na základe vyššie uvedeného platí, že zasadnutie  Komisie kultúry a národnostných menšín pri  
Z PSK sa považuje za uznášaniaschopné. 
 
 
V Prešove dňa 08.03.2021 
 
 
 
Mgr. Emília Antolíková, v. r.        Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r.  
      sekretár komisie                                       predseda komisie  

 
                                                        

Overovatelia:  
 
PaedDr. Patrícia Bujňáková, v. r.                                              Bc. Radomír Kizek, v. r. 
člen komisie                             člen komisie 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Spišáková, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


