
UZNESENIE č. 13/2019 

zo  zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 28. 5. 2019 (utorok) o 12:30 h. 

 v Divadle J. Záborského, Námestie legionárov č. 6, Prešov  

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK 

 

A. Schvaľuje 

A. 1 Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, t. j. zo dňa 24. 4. 2019. 

A. 2 Program 13. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve 
PSK. 

A. 3     Overovateľa  uznesenia a zápisnice: PaedDr. Patrícia Bujňáková  

 

 

B. Berie na vedomie 

B. 1 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región pre rok 2019 

 
B. 2    Informáciu Mgr. Emílie Antolíkovej, vedúcej OK PSK, o výsledku výberového 

konania na funkciu riaditeľa Knižnice Jána Henkela v Levoči. 
 
B. 3     Informáciu Mgr. Emílie Antolíkovej, vedúcej OK PSK, o výsledku výberového 

konania na funkciu riaditeľa Ľubovnianskej  knižnice v Starej Ľubovni. 
 
 
C.        Konštatuje, že     
 
C. 1   Nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1399, k. ú. Hanušovce nad Topľou, a to časť 

parcely o výmere 6200 m2 pozemku registra KN C parcelné číslo 14/1, zastavaná 
plocha a nádvorie, celková výmera pozemku je 8196 m2 a pozemok registra KN C 
parcelné číslo 15/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 618 m2 je pre potreby 
regionálnej kultúry dočasne prebytočným majetkom. 

 

D.  Odporúča  

D. 1 Zastupiteľstvu PSK menovať do funkcie riaditeľa Knižnice Jána Henkela v Levoči 
Mgr. Janku Dolanskú. 

 
 
D.2  Zastupiteľstvu PSK menovať do funkcie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej 

Ľubovni Mgr. Elenu Vranovskú. 



D.3   Zastupiteľstvu PSK prenajať na obdobie 30 rokov pozemok na parcelách 
nachádzajúcich sa v k.ú. Hanušovce nad Topľou, a to časť parcely o výmere 6200 m2 
pozemku registra KN C parcelné číslo 14/1, zastavaná plocha a nádvorie, celková 
výmera pozemku je 8196 m2 a pozemok registra KN C parcelné číslo 15/4, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 618 m2 Mestu Hanušovce nad Topľou za nájomné 
1€/ročne za účelom obnovy národnej kultúrnej pamiatky – grófskeho parku, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

D.4     Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK žiada Odbor kultúry 
Ú PSK pripraviť na najbližšie zasadnutie materiál o žiadostiach kultúrnych organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na bežné a kapitálové výdavky na opravu, 
rekonštrukciu budov na rok 2019.   

 
    
 

 
 

 
 

V Prešove 28. mája 2019 

 
 
Za správnosť: 
 
Mgr. Emília Antolíková v.r.            Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. v.r. 
       sekretár komisie                                          predseda komisie kultúry  

                                                   a národnostných menšín 
 

 

 

Overovateľ: PaedDr. Patrícia Bujňáková v.r. 

   


