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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja 
 

 

UZNESENIE č. 24/2021 

z 24. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK        
zo dňa 26.01.2021,  konaného per rollam  

 
Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK: 
 
A.   Schvaľuje 
 
A.1 Doplnenie programu v bode 5. Rôzne, ktorý navrhuje zaradiť Mgr. Emília Antolíková 

vedúca Odboru kultúry -  sekretár Komisie kultúry a NM  na základe prerokovania 
a odsúhlasenia vo vedení Úradu PSK nasledovne: 
 

Schválenie zámeru vstupu Hornozemplínskej knižnice do projektu Multifunkčné centrum 
4.0 v rámci „Otvorenej výzvy  na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, 
znižovanie chudoby a inklúzia Rómov  (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“                                 
vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky v roku 2020. 

 

A.2 Plán zasadnutí Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK na rok 2021 
 

B.   Berie na vedomie 
 
B.1 v súvislosti s Informatívnou  správou  k investičným zámerom s finančným nákladom  nad 

1 mil. eur v kultúrnych organizáciách PSK: 

        
a)  Informatívnu správu k investičným zámerom  s finančným nákladom  nad 1 mil. eur 

v kultúrnej organizácií PSK - Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 
1, 080 01 Prešov, IČO 37781308 

 
b)  Informatívnu správu k investičným zámerom  s finančným nákladom  nad 1  mil. eur 

v kultúrnej organizácií PSK - Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad 
Topľou, Sídlisko 1 mája č. 74, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 37781120 

 

c)  Informatívnu správu k investičným zámerom  s finančným nákladom  nad 1 mil. eur  
v kultúrnej organizácii PSK - Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 080 
01 Prešov, IČO 37783432 
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C.  Odporúča   
 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
    
C.1 Predfinancovanie  a spolufinancovanie  pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 

Vs)  – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“ v rámci výzvy CLT01   z 
programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“  

vyhlásenej Úradom vlády SR (Granty EHP 2014 - 2021) : 
a) pridelenie kapitálových výdavkov pre Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej 
Ľubovni na spracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Obnova hradu 
Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“  vo výške 
28 800 eur  zo zdrojov PSK, 

 

b) realizáciu projektu pre Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni s názvom  
„Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. 
nádvoria“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami projektu max. 850 585 €, 
v tom bežné výdavky 255 175 eur, kapitálové výdavky  595 410 eur. Poskytnuté 
nenávratné zdroje sú schválené vo výške  799 550 eur.  
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov pre Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej 
Ľubovni  na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 51 035 eur, v tom 
bežné výdavky 7 655 eur, kapitálové výdavky  43 380 eur a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK v súlade s podmienkami poskytnutia 
grantu,     

 

d) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu, 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 

 

C.2 Predfinancovanie  a spolufinancovanie  projektu Carpathian Star Way - Karpatská  
hviezdna  dráha  pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci 
Programu ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020, Hungary-
Slovakia-Romania-Ukraine:  
a) realizáciu projektu Carpathian Star Way    -    Karpatská  hviezdna  dráha  pre 
prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom max.  353 910 eur, v tom kapitálové výdavky 242 000 eur, bežné výdavky 
111 910 eur, 

 
b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre  prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň 
v Humennom na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 13 537,06 eur 
(5% zo sumy 270 741,15 eur), v tom bežné výdavky 5 529,27 eur, kapitálové 
výdavky  8 007,79 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie zo 
zdrojov PSK v súlade s podmienkami poskytnutia grantu,     

 
c) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu, 

d)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
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C.3 Schválenie zámeru vstupu Hornozemplínskej knižnice do projektu Multifunkčné 
centrum 4.0 v rámci „Otvorenej výzvy  na predkladanie žiadostí o projekt Miestny 
rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov  (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“ 
vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky v roku 2020: 

a) predloženie žiadosti Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou o poskytnutie 
finančného príspevku za účelom realizácie projektu  Multifunkčné centrum 4.0 s 
predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 597 894 €, v tom bežné výdavky  208 614 
€, kapitálové výdavky 389 280 €, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie po poskytnutí prvej 
zálohovej platby, 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

 

V Prešove 26. januára  2021 

 
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 


