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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja 
 

 

UZNESENIE č. 21/2020 

z 21. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK        
zo dňa 03.08.2020  

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK: 

A. Schvaľuje 

A.1     Program 21. zasadnutia  Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK 

A.2     Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

A.3     Overovateľa uznesenia a zápisnice: PaedDr. Patrícia Bujňáková, Radomír Kizek 
    

B. Odporúča  

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

B.1  zmenu a doplnenie uznesenia  Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 
401/2020 zo dňa 10. februára 2020 takto: 

           vypúšťa sa pôvodný text: 

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 v sume 25 237,27 eur, z toho bežné 
výdavky 22 767,27 eur a kapitálové výdavky 2 470 eur. 

2. spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume 1 328,27 eur, z toho bežné 1 198,27  eur a kapitálové výdavky  
130 eur. 

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

         a nahrádza sa textom v znení: 

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 v sume 25 237,27 eur, z toho bežné 
výdavky 15 262,26 eur a kapitálové výdavky 9 975 eur. 

2. spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume 1 328,28 eur, z toho bežné 803,28  eur a kapitálové výdavky  
525 eur. 

3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

C. Neodporúča  

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

C.1  v súvislosti s  návrhom optimalizácie činností kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  Prešovského samosprávneho kraja  

1.a zrušenie príspevkovej organizácie Podtatranského osvetového strediska v Poprade, 
Sobotské námestie 1738/22, 058 01  Poprad, IČO 37781201 v termíne k 31.12.2020 bez 
právneho nástupcu; 

1.b  zrušenie príspevkovej organizácie Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej 
Ľubovni, Námestie generála Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 37781251 v 
termíne k 31.12.2020 bez právneho nástupcu. 

 
D. Žiada 

D.1  Na najbližšie zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK vytvoriť 
pracovnú skupinu, ktorá  bude  sumarizovať  podklady od kultúrnych organizácií 
Prešovského samosprávneho kraja pre spracovanie stratégie. 

Z: Odbor kultúry    T: v texte 

 

E.     Berie na vedomie 

E.1   Informáciu o stratégií rozvoja kultúry kultúrnych organizácií Prešovského samosprávneho 
kraja. 

E.2 Základné informácie o činnosti, akciách, aktivitách, podujatiach a organizačných 
štruktúrach kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. 

 

V Prešove 03. augusta 2020 

 
Za správnosť: 

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

                                                     a národnostných menšín 
Overovatelia:  

PaedDr. Patrícia Bujňáková, v. r. 
člen komisie 
 

Radomír Kizek, v. r. 
člen komisie 
 


