
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja 
 

 

UZNESENIE č. 19/2020 

z 19. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK        
zo dňa 11.05.2020,  konaného per rollam  

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK: 

 

A. Schvaľuje 

A.1     Zmenu Uznesenia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK č. 
15/2019 zo dňa 13.11.2019 v ktorom vypúšťa celý text v bode B1 - 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. 

 

 a nahrádza ho novým textom: 

 

       B.1 Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku PSK v správe   Podtatranského osvetového 
strediska v Poprade, zapísanom v k. ú. Spišskej Sobote, LV č. 293, a to: 

a) pozemky registra C KN: 
parc. č. 153/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 127 m²  
parc. č. 153/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere      34 m²  



b) stavby:  
budova súpisné číslo 1729 na parcele č. 153/1  (dom)  
budova súpisné číslo 4883 na parcele č. 153/2  (garáž)  
 

Ťarchy: bez zápisu.  

Iné údaje: Pamiatková rezervácia Spišská Sobota zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu č. 3120-0 dom meštiansky (dom meštiansky), s. č. 1729 a parc. KNC 153/1 a parc. KNC 
153/2 

Rozhodnutie obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi číslo 574-1916/2018 zo dňa 2.10.2018 
v znení rozhodnutia Hlavného banského úradu Banská Štiavnica číslo 126-122/2019 zo dňa 
5.2.2019, nadobudlo právoplatnosť dňa 7.2.2019 o určení chráneného územia „Poprad“ – 
evidenčné číslo 2/e-CHÚ podľa ust. § 17 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití 
nerastného bohatstva (banský zákon). Ochrana sa vzťahuje na prírodné horninové štruktúry 
vhodné na priemyselné využívanie geotermálnej energie v bezprostrednom okolí geotermálneho 
vrtu PP-1, pričom nositeľom geotermálnej energie je termálna voda (kód druhu chránenej 
skutočnosti 801 – iná ochrana) – R 392/2019 – číslo zmeny 1118/19  

1 GP 17119448-58/2008 – VZ 182/09 

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. Berie na vedomie 

B.1    Rozpis kapitálových výdavkov Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020 pre 
oblasť Kultúrne služby. 

B.2    Informatívnu správu o podanom projekte Hornošarišského osvetového strediska v   
Bardejove    zo zdrojov  Finančného  mechanizmu EHP a ŠR SR.       

 

V Prešove 11. mája  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. Katarína Heredošová, Dis.art. v. r. 
člen komisie 
 

 

Radomír Kizek v. r. 
člen komisie 
 


