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       PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve                            

Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     

Z Á Z N A M  
 

z 27. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín zo dňa 07.06.2021 
konaného per rollam 

 
Prítomní:  podľa zaslaných návrhov elektronickou poštou                  
                                              
Rokovanie:                           na základe rozhodnutia predsedu komisie a sekretára komisie 
 
Vyhlásenie hlasovania:       03.06.2021 o 09:20 hod. formou elektronickej pošty  
 
Ukončenie hlasovania:       07.06.2021 o 15.00 hod. 
 
1. Predmet rokovania: Zmena výzvy pre región 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 – Zmena výzvy pre región 2021 
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. 27/2021 zo dňa 07.06.2021) 
 
2. Predmet rokovania: Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní 

dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región, Program 1: Podpora 
cyklodopravy,  infraštruktúry   cestovného   ruchu   a pútnického turizmu, Program 2: 
Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4: Podpora 
zvýšenia kvality v socjálnych službach a paliatívnej  zdravotnej starostlivosti 

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 rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z 

vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy,  
infraštruktúry   cestovného   ruchu   a pútnického turizmu, Program 2: Podpora obnovy 
kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, Program 3: Podpora výstavby 
a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4: Podpora zvýšenia kvality v socjálnych službach a 
paliatívnej  zdravotnej starostlivosti 

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. 27/2021 zo dňa 7.6.2021) 
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3. Predmet rokovania: Quo vadis, Romale? Rómske komunity na území 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 – Quo vadis, Romale? Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho 

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

 
Hlasovanie:   bod 3.A:  za: 12;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1 
                      bod 3.B:  za: 11;   proti: 0 ;  zdržal sa: 1;  nehlasoval: 1  
  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení (viď. bod A.3 a  B.1)  Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 

7.6.2021) 
 
 
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 07.06.2021 
 
 
 
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. 
 
 


