
UZNESENIE č. 40/2017 
 
zo  zasadnutia  Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 28. septembra 2017 (štvrtok) o 10.00 vo Hvezdárni a planetáriu, ul. 

Dilongova č. 17 v Prešove. 

 
Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK 

 
 
A.     Schvaľuje: 
 
A. 1. Kontrolu  plnenia  uznesenia z  predchádzajúceho   zasadnutia,  t. j. zo  dňa  07. augusta    
         2017,  schválenie    programu   40.  zasadnutia    Komisie   kultúry  a   národnostných  
         menšín   pri   Zastupiteľstve   PSK,   určenie   overovateľa    uznesenia   a   zápisnice. 
 
A.2.  Overovateľ  uznesenia a zápisnice:  Mgr. Miloslav Repaský 
 
 
B.     Berie na vedomie: 
 
B.1.  Informáciu Mgr. Heleny Ragulskej  o 1. ročníku festivalu národov a národností PSK.  
 
B.2. Informáciu Mgr. Heleny Ragulskej  o žiadosti Hvezdárne a planetária v Prešove na 

pridelenie  kapitálových   výdavkov   na   rekonštrukciu  a modernizáciu dátových 
rozvodov vo výške 15 920,- €. 

 
B.3. Informáciu Mgr. Heleny Ragulskej  o žiadosti  Hvezdárne  a planetária v Prešove                   

na pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu prednáškovej  sály vo výške                   
294 004,- €.    

 
B.4.   Informáciu   Mgr. Veroniky  Fitzekovej  o žiadosti o predaj prebytočného nehnuteľného  
          majetku  na ulici Hlavná 53, parc. č. 67, k. ú. Prešov,  v správe Šarišskej galérie  
          v Prešove. 
 
B.5.  Informáciu   PaedDr. Miroslava Kobeláka, PhD. o rozšírení priestorov Krajského  múzea  

v  kaštieli v Stropkove  a o podpísaní  dodatku  k zmluve o spolupráci medzi 
PSK,  mestom Stropkov a Krajským múzeom v Prešove. 

 
 
C.  Súhlasí: 
 
C.1. S návrhom   Šarišskej   galérie   v   Prešove  na predaj prebytočného nehnuteľného   

majetku – objektov nachádzajúcich sa na p. č. 67/3, 67/4 a pozemku k nim       
prislúchajúceho na p. č. 67/2  v katastrálnom území Prešov. 

 
 
DD.1.   
 
 



-2- 
 
D.    Odporúča:   

 
D.1.  Zastupiteľstvu   PSK  schváliť   kapitálové   výdavky pre  Hvezdáreň a  planetárium v  

Prešove    na   rekonštrukciu  a  modernizáciu    dátových   rozvodov a  vonkajších                   
telekomunikačných   rozvodov  vo výške 15 920,- €.    

 
D.2.  Zastupiteľstvu   PSK  schváliť   kapitálové   výdavky pre  Hvezdáreň a  planetárium 

v   Prešove  na prípravu projektovej dokumentácie na  rekonštrukciu prednáškovej sály 
vo výške 14 000,- €.    

 
C.3.  Komisii pre správu majetku pri Z PSK prerokovať žiadosť o predaj prebytočného     
         nehnuteľného   majetku – objektov nachádzajúcich sa na p. č. 67/3, 67/4 a pozemku 

k nim  prislúchajúceho  na p. č. 67/2  v katastrálnom území Prešov, v správe Šarišskej 
galérie. 

 
 
 
 
 
V Prešove dňa  28. septembra 2017 
 
 
 
Za správnosť:   Mgr. Veronika Fitzeková                            Mgr. Emil Chlapeček v.r.  
sekretár komisie                                                             predseda  komisie kultúry 
                       a národnostných menšín 
 
Overovateľ:  Mgr. Miloslav Repaský  
 

 


