
UZNESENIE č. 18/2020 

 

 

zo zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK,  
ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 1. 2020 o 13:00 hod. na Úrade PSK v Prešove  

 

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK 

 

 

A. Schvaľuje 

A. 1 Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, t. j. zo dňa 14. 1. 2020 

A. 2 Program 18. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve 

PSK 

A. 3     Overovateľov uznesenia a zápisnice: Mgr. Peter Kocák, Ing. Ján Ragan  

 

 

 

B. Odporúča  

B. 1      Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

B. 1. 1  Výzvu predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020       

             v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov; 

 

B. 1. 2  Výzvu Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020  

             v zmysle VZN PSK  č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov; 

 

B. 1. 3  Výzvu pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle   

             VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov. 

 

 

 



B. 2 Zastupiteľstvu PSK schváliť  

 

B. 2. 1 predfinancovanie mikroprojektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove,   

Levočská 1, Prešov s názvom: „Knižnice v čase a priestore“ predloženého na základe 

Výzvy Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia 

refundácie vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 

sumu 36 505,1 € z toho bežné výdavky 21 590,1 € a kapitálové výdavky 14 915,00 €; 

 

B. 2. 2 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 5 % z celkových   

            oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 1 921,33 €, z toho bežné výdavky 

1 136,33 € a kapitálové výdavky 785,00 €; 

 

B. 2. 3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

 

 

B. 3      Zastupiteľstvu PSK schváliť  

 

B. 3. 1 predfinancovanie mikroprojektu Múzea v Kežmarku, Hradné námestie 42, Kežmarok 

s názvom: „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej 

obchodnej ceste“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko-Slovensko 

2014-2020, z vlastných zdrojov PSK, do obdobia refundácie vo výške 83,75 % 

z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 22 065,27 € (bežné 

výdavky); 

 

B. 3. 2 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 16,25 % z celkových               

oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 4 281,33 € (bežné výdavky); 

 

B. 3. 3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

 

 

 



 

B. 4     Zastupiteľstvu PSK schváliť  

 

B. 4. 1 predfinancovanie mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku, 

Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník s názvom: „Rozvoj turistického potenciálu 

powiatu Jaslo a okresu Svidník“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko-

Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 95 % z 

celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 25 237,27 € z toho 

bežné výdavky 22 767,27 € a kapitálové výdavky 2 470 €; 

 

B. 4. 2 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 1 328,27 € z toho bežné výdavky 

1 198,27 € a kapitálové výdavky 130 €; 

B. 4. 3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

 

 

B. 5      Zastupiteľstvu PSK schváliť     

 

B. 5. 1  predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu    

            „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3.    

            nádvoria“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 000 000 eur, 

 

B. 5. 2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

B. 5. 3 zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného   

            projektu vo výške max. 50 450 eur, 

 

B. 5. 4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

 

 

 

 

 



 

B. 6     Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

 

B. 6. 1 predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu   

            Carpathian Star Way    -    Karpatská  hviezdna  dráha s predpokladaným rozpočtovým   

            nákladom pre žiadateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom max.  320 000 eur, 

 

B. 6. 2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

B. 6. 3 zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného   

            projektu vo výške max. 16 000 eur, 

 

B. 6. 4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

 

 

 

 

 

B. 7     Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

 

B. 7. 1 predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu    

            s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 560 000 eur pre žiadateľa    

            Podduklianske osvetové stredisko,   

 

B. 7. 2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

B. 7. 3 zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

            projektu vo výške max. 28 000 eur, 

 

B. 7. 4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

 

 

V Prešove 23. januára 2020 

 



Za správnosť: 

 

 

 

 

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

                                                     a národnostných menšín 

 

 

Overovatelia:  

 

 

Mgr. Peter Kocák  v.r. 

 

 

Ing. Ján Ragan  v.r. 


