UZNESENIE č. 37/2017
zo zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK, ktoré
sa uskutočnilo dňa 13. júna 2017 (utorok) o 12.00 hod., Podduklianske osvetové
stredisko, pracovisko Roztoky, 089 01 Svidník.
Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

A.

Schvaľuje:

A. 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, t. j. zo dňa 11. mája
2017, program 37. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri
Zastupiteľstve PSK, overovateľa uznesenia a zápisnice.
A. 2. Overovateľ uznesenia a zápisnice: Mgr. Alena Madzinová
B.

Žiada:

B.1. Riaditeľku Podtatranského múzea v Poprade PhDr. Magdalénu Bekessovú v termíne do
23. júna 2017, predložiť konkrétne predstavy a harmonogram prác zriadenia a otvorenia
expozície na druhom nadzemnom podlaží múzea.
C.

Berie na vedomie:

C.1. Informáciu Mgr. Heleny Ragulskej o príprave plánu rozvoja kultúry národnostných
menšín v rokoch 2017-2022.
C.2. Informáciu PaedDr. Miroslava Kobeláka, PhD., o revíziách zbierkových fondov múzeí
a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za rok 2016.
C.3. Informáciu PaedDr. Miroslava Kobeláka, PhD. o zriadení vecného bremena za účelom
realizácie II. etapy rekonštrukcie hradu v Kežmarku, a to pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Kežmarok, zapísaného na LV č. 2430, KNC číslo parcely 139 –
ostatné plochy o výmere 7 907 m².
C.4. Informáciu Mgr. Emila Chlapečka o návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov
podľa VZN č. 37/2017 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov PSK pre rok 2017.
C.5. Informáciu Mgr. Veroniky Fitzekovej o žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
na predfinancovanie a kofinancovanie projektu pre Hornošarišské osvetové stredisko
v Bardejove na mikroprojekt Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská
vzdelávacia iniciatíva v rámci Program Interreg V- A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.
C.6. Informáciu Mgr. Veroniky Fitzekovej o žiadosti Knižnice P. O. Hviezdoslava
v Prešove o odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku PSK v správe Knižnice
P. O. Hviezdoslava v Prešove, a to pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území
Prešov zapísaný na LV č. 6379, KNC parcela 3220/7 - zastavané plochy a nádvoria
v spoluvlastníckom podiele 3/24 a stavba administratívna budova s číslom 7034
postavená na parcele číslo 3220/7 v podiele 3/24.

-2.
C.7. Informáciu Mgr. Heleny Ragulskej, o vyhodnotení kultúrno-duchovného festivalu
Spišský Jeruzalem 2017.
D. Odporúča:
D.1. Zastupiteľstvu PSK schváliť zriadenie vecného bremena v prospech Kežmarského
múzea za účelom realizácie II. etapy rekonštrukcie hradu v Kežmarku, a to pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Kežmarok, zapísaného na LV č. 2430, KNC
číslo parcely 139 – ostatné plochy o výmere 7 907 m2.
D.2. Zastupiteľstvu PSK schváliť Rozdelenie dotácií podľa VZN č. 57/2017,
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK pre rok 2017.
D.3. Zastupiteľstvu PSK schváliť predfinancovanie a kofinancovanie mikroprojektu
Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva v rámci projektu
Program Interreg V- A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 Hornošarišského osvetového
strediska v Bardejove.
D.4. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku v správe Knižnice P. O.
Hviezdoslava v Prešove, a to pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Prešov
zapísaný na LV č. 6379, KNC parcela 3220/7 – zastavané plochy a nádvoria
v spoluvlastníckom podiele 3/24 a stavba administratívna budova s číslom 7034
postavená na parcele číslo 3220/7 v podiele 3/24.

V Prešove dňa 14. júna 2017

Za správnosť: Mgr. Veronika Fitzeková
sekretár komisie

Overovateľ: Mgr. Alena Madzinová

Mgr. Emil Chlapeček v.r.
predseda komisie kultúry
a národnostných menšín

