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Návrh na uznesenie 
 
 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 

mení 
 
Uznesenie č. 108/2018 zo dňa  22. 10. 2018 takto:  v  prílohe č. 1 návrhu na uznesenie, pod  
poradovým  číslom 5  pre žiadateľa  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľou – 
Sever, podprogram 2.4  „Návrat ku gotike renováciou okien vranovskej baziliky“  sa vypúšťa 
text „november 2018 – december 2018“ a nahrádza textom „november 2018 - jún 2019“. 
Ostatné časti v prílohe  č. 1 návrhu na uznesenie ostávajú  nezmenené.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

     Prešovský samosprávny kraj vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 
2018, ktorá bola spracovaná v súlade s VZN PSK č. 57/2017 a s VZN PSK č. 65/2018 v platnom znení 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. Výzva č. 2 na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 bola  zameraná na podporu financovania 
projektov v rámci programu „KULTÚRA“.  Jej  cieľom bolo rozšíriť myšlienku projektu 
Svätomariánskej púte a upozorniť na kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty 
slovenského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k Mariánskym tradíciám. 

     Vo Výzve č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 - Program 2 „Kultúra“ - 
Podpora mariánskych pútnických miest v PSK je uvedený termín realizácie podporenej činnosti:  

Podprogram 2.4  1. 06. 2018 – 30. 06. 2019  

Podprogram 2.5  1. 06. 2018 – 30. 11. 2018  

     Uznesením č. 108/2018 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 22. 10. 2018 
schválilo pre  Rímskokatolícku cirkev, farnosť Vranov nad Topľou – Sever dotáciu vo výške  
39 500,- €. Názov projektu  „Návrat ku gotike renováciou okien vranovskej baziliky“,  
 
podprogram 2.4.  kapitálové (investičné) výdavky – Mariánske pútnické miesta 
 
 • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre 
duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú Mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom 
investičného charakteru.  
 
• Výstavba nových sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú 
Mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru. 
 
     Rímskokatolícka  cirkev, farnosť  Vranov  nad  Topľou – Sever v termíne  zaslala  na odbor kultúry  
Ú PSK žiadosť  o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 57/2017 v platnom znení (ďalej len žiadosť), 
v ktorej uviedli termín realizácie aktivity november 2018 – december 2018. 
      Po posúdení žiadosti, ktorá spĺňala požadované podmienky Výzvy č. 2 pre rok 2018 – Program 2 
„Kultúra“ – Podpora mariánskych pútnických miest v PSK, došlo k vypracovaniu 
a obojstrannému  podpísaniu Zmluvy  o poskytnutí dotácie  č. 877/2018/DInPC  (ďalej len zmluva),  
v ktorej  v čl. 1 ods. 6  je termín realizácie projektu  uvedený tak,  ako bol uvedený v žiadosti november 
2018 – december 2018. 
 
V predmetnej zmluve  v čl. II ods.  1. je uvedené: „Termín realizácie podporenej činnosti v podprograme 
2. 4 predstavuje obdobie od 01. 06. 2018 do 30. 06. 2019.“  Žiadateľ v domnienke, že termín uvedený 
v  zmluve je maximálny možný na realizáciu podporenej aktivity,  predložil  na odbor kultúry 
vyúčtovanie podporenej činnosti a povinného spolufinancovania dňa 24. 7. 2019. Z tohto dôvodu odbor 
kultúry Ú PSK,  za účelom  poskytnutia dotácie  žiadateľovi  v podprograme 2.4  kapitálové výdavky 
vo výške  39 500,-€,  žiada o zmenu Uznesenia č. 108/2018 zo dňa 26. 10. 2018,  v  prílohe č. 1 návrhu 
na uznesenie   pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Vranov nad Topľou – Sever  vypustiť text 
„november 2018 – december 2018“ a nahradiť textom  „november 2018 - jún 2019“. Ostatné 
časti v prílohe  č. 1 návrhu na uznesenie ostávajú  nezmenené.   


