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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja 
 

 

UZNESENIE č. 20/2020 

z 20. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK        
zo dňa 09.06.2020  

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK: 

A. Schvaľuje 

A.1     Program 20. zasadnutia  Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK 

A.2     Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

A.3     Overovateľa uznesenia a zápisnice : Ing. Ján Ragan, PhDr. Jozef Kičura 

    

B. Neodporúča  

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

B.1  V súvislosti s racionalizačnými opatreniami kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja:   

 1.a zrušenie bez likvidácie Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove, Rhodyho 6, 
085 01  Bardejov  k 30.9.2020, 

1.b Šarišské múzeum v Bardejove, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov ako právneho 
nástupcu zrušovanej organizácie Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 
k 1.10.2020, 

1.c Dodatok k zriaďovacej listine v predmete činnosti Šarišského múzea v Bardejove, 
Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov na zabezpečenie kultúrno-osvetovej činnosti od 
1.10.2020. 

2.a zrušenie bez likvidácie Podtatranského osvetového strediska v Poprade, Sobotské 
námestie 1738/22, 058 01 Poprad k 30.9.2020, 

2.b Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad ako právneho nástupcu 
zrušovanej organizácie Podtatranské osvetové stredisko v Poprade k 1.10.2020, 

2.c Dodatok k zriaďovacej listine v predmete činnosti Podtatranského múzea v Poprade, 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad na zabezpečenie kultúrno-osvetovej činnosti od 
1.10.2020. 

3a.   zrušenie bez likvidácie Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej Ľubovni, 
Námestie generála Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa k 30.9.2020, 

3b.  Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa ako 
právneho nástupcu zrušovanej organizácie Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej 
Ľubovni k 1.10.2020, 
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3c.  Dodatok k zriaďovacej listine v predmete činnosti Ľubovnianskeho múzea - hradu 
v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa na zabezpečenie kultúrno-
osvetovej činnosti od 1.10.2020. 

 

C. Odporúča  

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

C.1    návrh Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

C.2    nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe správcu 
Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov, IČO: 37783432, 
príspevková organizácia a to: 

          nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12252, k. ú. Prešov a to: 

- časť pozemku registra KN C parcelné číslo 497, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) – diel 3 
o výmere 131 m2 v zmysle Geometrického plánu 085/2017 vypracovaného 
spoločnosťou GEODAT REAL s.r.o. Stará Ľubovňa  

do nájmu nájomcu – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646, za nižšie 
uvedených podmienok:  

- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za 
začatú časť roka) 

- Účel nájmu: rekonštrukcia a obnova nádvoria PKO ako verejného priestranstva, jeho 
využívanie na verejné účely  

- Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 

           Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 

- nájomca zrekonštruuje a obnoví nádvorie na vlastné náklady, bude zabezpečovať jeho 
údržbu, upratovanie, odvoz odpadu a uhrádzať všetky náklady v súvislosti 
s predmetom nájmu, 

- po ukončení nájmu si nájomca nebude nárokovať na preinvestované prostriedky ani 
protihodnotu toho,  o čo sa zvýšila hodnota  predmetu nájmu, 

- nájomca umožní prenajímateľovi využívať nádvorie bezplatne po celú dobu platnosti 
nájomnej zmluvy. 
 
 

D. Žiada 

D.1  Vypracovať materiál týkajúci sa štruktúry kultúrnych organizácií podľa jednotlivých  
kategórií: 

- organizačná štruktúra, priemerný vek zamestnancov 

- pracovné zaradenie, platové triedy, vzdelanie  

- počet zamestnancov v dôchodkovom veku 

- počet uskutočnených aktivít, akcií, počet účastníkov, činnosť 

-  % odbornosti 

      Z: Odbor kultúry    T: najbližšie zasadnutie komisie 
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D.2   V súvislosti s propagáciou kultúrnych organizácií PSK pozvať na najbližšie zasadnutie 

         komisie Ing. Petra Hamráka, vedúceho oddelenia komunikácie a propagácie Ú PSK. 

Z: Odbor kultúry    T: v texte 

D.3   Spracovať materiál - stratégia rozvoja kultúry kultúrnych organizácií PSK  na najbližšie 

         zasadnutie komisie kultúry a národnostných menšín pri ZPSK. 

Z: Odbor kultúry    T: v texte 

D.4 Prezentovať štúdiu realizovateľnosti rekonštrukcie Hornozemplínskeho osvetového 
strediska vo Vranove nad Topľou poslancom Z PSK za región Vranov nad Topľou. 

Z: Odbor kultúry     T: 19.6.2020 

 

E.     Berie na vedomie 

E.1    Návrh Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského  samosprávneho 
kraja.  

E.2    Informatívnu správu o činnosť kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  
          PSK počas  výskytu ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie na území SR. 
E.3    Informáciu o pracovných pozíciách  v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej  

          pôsobnosti PS  podľa organizačných štruktúr.  

  E.4    Informáciu k poplatkom Slovenského ochranného zväzu autorského pre kultúrne 
organizácie PSK. 

 

V Prešove 09. júna 2020 

 
Za správnosť: 

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

                                                     a národnostných menšín 
 

 

Overovatelia:  

Ing. Ján Ragan  v. r. 
člen komisie 
 

PhDr. Jozef Kičura, v. r. 
člen komisie 
 


