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Návrh na uznesenie 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s Článkom IX. Všeobecne 
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 „O poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“ a zverejnenej Výzvy Mikroprogram 
Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 

 
A. m e n í   uznesenie č. 708/2021 zo dňa 3.5.2021 

 
vypúšťa sa z Programu 2 „KULTÚRA“ príloha č. 2 okres Stropkov a  

nahrádza sa prílohou č. 2 Program 2 „KULTÚRA“ okres Stropkov a zároveň 

vypúšťa sa z Programu 2 „KULTÚRA“ príloha č. 2 okres Bardejov a  

nahrádza sa prílohou č. 2 Program 2 „KULTÚRA“ okres Bardejov 

  



Dôvodová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj vypísal Výzvu Mikroprogram PSK 2021 na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021. Poslanci Z PSK na 27. zasadnutí Zastupiteľstva 
PSK, ktoré sa konalo 3.5.2021, Uznesením 708/2021 schválili rozdelenie dotácií podľa VZN 
PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení Výzva 
Mikroprogram PSK. 

Žiadateľ Rád sv. Bazila Veľkého so sídlom v Prešove podal projekt v Programe 2 
„KULTÚRA“ podprogram 2. 2 „Oprava a údržba kultúrnej pamiatky monastyrského chrámu 
Bukova Hôrka“. Dotáciu žiadali vo výške 4 860 EUR. Na 27. zasadnutí Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 3.5.2021 poslanci Z PSK schválili žiadosť 
v prílohe č. 2, v Programe 2 „KULTÚRA“ v dvoch okresoch. V návrhoch za okres Stropkov 
bola poslancami za okres Stropkov navrhnutá dotácia vo výške 4 300 EUR, avšak poslanci za 
okres Prešov tiež navrhli dotáciu danému žiadateľovi vo výške 1 200 EUR, čo predstavuje spolu 
5 500 EUR. Žiadosť Rádu sv. Bazila Veľkého bola podporená sumou vyššou ako žiadateľ 
požadoval. Z tohto dôvodu sa v prílohe č. 2, v okrese Stropkov v Programe 2 „KULTÚRA“ 
podprograme 2. 2 (bežné neinvestičné výdavky) pod poradovým číslom 5 Rád sv. Bazila 
Veľkého, názov projektu „Oprava a údržba kultúrnej pamiatky monastyrskehého chrámu 
Buková Hôrka“ mení čiastka zo 4 300 EUR na 3 660 EUR. Čiastka 640 EUR, ktorá ostala 
nerozdelená poslanci Z PSK za okres Stropkov rozdelili nasledovne: v Prílohe č. 2, Program 2 
„KULTÚRA“ podprogram 2. 2 (bežné neinvestičné výdavky) okres Stropkov žiadateľ v 
tabuľke poradové číslo 4, žiadateľ obec Veľkrop „Figuríny a repliky uniforiem do expozície o 
prvej svetovej vojne“ sa mení čiastka 1 750 EUR a na čiastku 2 190 EUR. Poradové číslo 6 pre 
žiadateľa Rímskokatolícka farnosť sv. Anny, Turany nad Ondavou, podprogram 2. 2 (bežné 
neinvestičné výdavky) názov projektu, „Oprava chodníka kostola sv. Anny v Turanoch nad 
Ondavou“, sa mení čiastka 4 800 EUR na čiastku 5 000 EUR. 

V tabuľke okres Bardejov pod poradovým č. 40, žiadateľ Tanečná skupina Bardfa podal 
projekt v programe 2 „KULTÚRA“ podprogram 2. 3 (bežné neinvestičné výdavky) 
„Zabezpečenie mužských čižiem, tanečných topánok a klobúkov pre Tanečnú skupinu Bardfa.“ 
Dotáciu požadoval vo výške 960 EUR. Poslanci Z PSK za okres Bardejov žiadateľovi schválili 
dotáciu vo výške 960,16 EUR, ktorá sa mení na čiastku 960 EUR. Poradové číslo 36 pre 
žiadateľa obec Hertník, podprogram 2. 3 (bežné neinvestičné výdavky) názov projektu „Hertník 
– 670 rokov od prvej písomnej zmienky o obci“ sa mení čiastka 700 EUR na čiastku 
700,16 EUR.  

Ostatné časti v prílohe č. 2 návrhu na uznesenie ostávajú nezmenené. 


