
UZNESENIE č. 15/2019 

 

zo  zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK,  
ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 11. 2019  o 13:00 h. v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove  
 

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK 

 

A. Schvaľuje 

A. 1 Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, t. j. zo dňa 26. 7. 2019 

A. 2 Program 15. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve 
PSK 

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

 

 
B. Odporúča  

B. 1 Zastupiteľstvu PSK schváliť trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku v správe   
Podtatranského osvetového strediska v Poprade, zapísanom v k. ú. Poprad, LV č. 1738, 
a to: 

a) pozemky registra C KN: 
parc. č. 1096 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 787 m²  
parc. č. 1097 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m²  
parc. č. 1098/1 – záhrady o výmere 1293 m²  
parc. č. 1101 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m² 
 

b) stavby:  
budova súpisné číslo 1738 na parcele č. 1096  
budova súpisné číslo 1739 na parcele č. 1097  

Ťarchy: Pamiatková rezervácia Spišská Sobota zapísaná v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu č. 3110-1 dom meštiansky (dom meštiansky) a parc. KNC 1101, 
č. 3111-0 dom meštiansky (dom meštiansky), s. č. 1739 a parc. KNC 1097, č. 3112-0 
dom meštiansky (dom meštiansky), s. č. 1738 a parc. KNC 1096, parc. KNC 1098/1  

1 GP 52/2009 

2 K vlastníkovi por. č. 1 je pod por. č. 2 správa ku všetkým nehnuteľnostiam 

 

a odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže a výnos z predaja majetku investovať do 
kultúrnych organizácií v Spišskej Sobote. 



B. 2  Zastupiteľstvu PSK schváliť zmenu názvu kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK,  a to Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove na Krajskú knižnicu P. O. 
Hviezdoslava v Prešove s platnosťou od 1. januára 2020. 

 
 
 
V Prešove 13. novembra 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.  

 

Radoslav Ščuka, v. r.  

 

 

 


