
UZNESENIE č. 35/2017 
 
zo  zasadnutia  Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 25. apríla 2017 (utorok) o 10.00 hod. v Podtatranskom múzeu, 
Vajanského 74/2 v Poprade. 

 
Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK. 

 
 
 
A.     Schvaľuje: 
 
A. 1. Kontrolu  plnenia  uznesenia z  predchádzajúceho   zasadnutia, t. j. zo dňa  13. marca    
         2017,  schválenie    programu   35.  zasadnutia    Komisie  kultúry  a   národnostných  
         menšín  pri   Zastupiteľstve   PSK,   určenie   overovateľa    uznesenia   a   zápisnice. 
 
A.2. Overovateľ  uznesenia a zápisnice:  Mgr. Alena Madzinová 
 
B.     Berie na vedomie: 
 
B.1. Informáciu  Mgr.  Veroniky  Fitzekovej,  vedúcej  odboru  kultúry  Ú PSK, o podaných     

   projektoch v rámci VZN, program 2 Kultúra.    
 
B.2.  Informáciu   Mgr.  Veroniky   Fitzekovej,  vedúcej   odboru  kultúry  Ú PSK,  o  zriadení  
         vecného bremena  práva  prechodu a  prejazdu v prospech  tretej  osoby,  a to   vlastníka   
         budovy  súp. č. 1548 (Podtatranská knižnica v Poprade),  postavenej  na  pozemku  parc.  
         č. KN-C 1284/2,  druh   pozemku  zastavané  plochy  a nádvoria,  v katastrálnom  území  
         Poprad, evidovanej v katastri nehnuteľností na Okresnom  úrade v Poprade-katastrálnom           
         odbore  na  liste  vlastníctva  č. 4938 v celosti pre Prešovský samosprávny kraj:           
         Podtatranská  knižnica,  Podtatranská  1548/1,  058 01 Poprade. 
 
B.3.  Informáciu  riaditeľky  Podtatranského múzea v Poprade PhDr. Magdalény Bekessovej              
         o príprave nových expozícií v múzeu. 
 
C.    Odporúča: 
 
C.1. Predsedovi  PSK schváliť  zriadenie  bezodplatného vecného  bremena  práva  prechodu  
        a  prejazdu v  prospech  tretej  osoby,  a to  vlastníka  budovy  súp. č. 1548    
        (Podtatranská  knižnica v Poprade),  postavenej  na  pozemku  parc. č.  KN-C 1284/2,   
        druh  pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Poprad, evidovanej  
        v katastri  nehnuteľností na Okresnom  úrade v Poprade - katastrálnom  odbore na liste   
        vlastníctva č. 4938  v celosti pre Prešovský samosprávny kraj:  Podtatranská  knižnica,   
        Podtatranská  1548/1,  058 01    Poprade. 
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D.   Ukladá: 
 
D.1. Riaditeľke Podtatranského múzea v Poprade PhDr. Magdaléne Bekessovej v  spolupráci  
        s odborom  kultúry Ú PSK,  Mestom  Poprad a odborníkmi,  aktualizovať  návrh nových         
        expozícií v termíne do 30. mája 2017.  
 
 
 
V Prešove dňa  26. apríla 2017 
 
 
Za správnosť:   Mgr. Veronika Fitzeková                            Mgr. Emil Chlapeček v.r.  
sekretár komisie                                                             predseda  komisie kultúry 
                       a národnostných menšín 
 
Overovateľ:  Mgr. Alena Madzinová 
 
 
 
 


