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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja 
 

 

UZNESENIE č. 30/2021 

z 30. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK        
zo dňa 04.10.2021, konaného per rollam 

 
I.  Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK: 
 

A.  Odporúča   
 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
A.1 uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena medzi mestom Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 
16 Vranov nad Topľou, IČO: 332 933, ako budúcim predávajúcim a budúcim povinným 
z vecného bremena a Prešovským samosprávnym krajom Námestie mieru 2, 
080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako budúcim kupujúcim a budúcim oprávným z vecného 
bremena na prevod nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena s nasledovnými 
podmienkami:  

1. Predmet Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude záväzok budúceho predávajúceho 
predať a budúceho kupujúceho kúpiť pozemok – časť cca 200 m2 parcely registra C KN 
parc. č. 1645/83, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5840 m2 zapísanej na LV č. 4114 
v k.ú. Vranov nad Topľou, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom za účelom 
prístavby výťahu, ako príslušenstva budovy súp. č. 74 postavenej na pozemku parcely 
registra C KN parc. č. 1645/82, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1201 m2 zapísanej 
na LV č. 3884 v k.ú. Vranov nad Topľou vo vlastníctve PSK  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez tiarch 
 

2. Kúpna cena vo výške 1,00 EUR  
 
3. Zverenie správy majetku:  

- nadobudnutý pozemok do vlastníctva PSK bude zverený do správy správcu 
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, M. R. Štefánika 875/200, 093 01 
Vranov nad Topľou, IČO: 37781146 

 
4. Lehota na uzatvorenie Kúpnej zmluvy : 

- zmluvné strany sa zaviažu uzavrieť Kúpnu zmluvu bez zbytočného odkladu po doručení 
geometrického plánu na porealizačné zameranie na odčlenenie pozemku kupujúcemu, 
ktorý dá na svoje náklady vyhotoviť budúci kupujúci, potom, ako bude prevod 
schválený zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja a Mestského 
zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou  
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5. Účel prevodu:  
- majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s realizáciou stavby  

„REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MULTIFUNKČNEJ BUDOVY 
KULTÚRNEHO CENTRA VO VRANOVE NAD TOPĽOU“ a získanie územného 
rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. 
 
Predmet Zmluvy o zriadení vecného bremena zriadenie budúceho vecného bremena 
na   pozemku vo výlučnom vlastníctve budúceho predávajúceho (mesto Vranov nad 

Topľou), ako povinného z vecného bremena, zapísanom na LV č. 4114, k. ú. Vranov 
nad Topľou, na parcele registra C KN parc. č. 1645/83, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 5840 m2, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – budúceho 
kupujúceho (PSK) na umiestnenie stavebných objektov SO.02 – Lávka a SO.09 - 
Komunikácie a spevnené plochy prístupovej lávky k multifunkčnej budove kultúrneho 
centra pre stavbu: „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA 
MULTIFUNKČNEJ BUDOVY KULTÚRNEHO CENTRA VO VRANOVE NAD 
TOPĽOU“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:   

a) strpieť umiestnenie stavebných objektov SO.02 – Lávka a SO.09 - Komunikácie a 
spevnené plochy, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd (peši, vozidlami, mechanizmami) 
oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na pozemok 
v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním, užívanímalebo na účely opráv, údržby stavebných objektov SO.02 
– Lávka a SO.09- Komunikácie a spevnené plochy, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena a jeho právnym 
nástupcom vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
6. Odplata za zriadenie vecného bremena vo výške 1,25 EUR.  
 
7.    Lehota na uzatvorenie  Zmluvy o zriadení vecného bremena : povinný z vecného 

bremena a oprávnený z vecného bremena sa zaväzujú uzavrieť Zmluvu o zriadení 
vecného bremena bez zbytočného odkladu po doručení geometrického plánu 
porealizačného zamerania stavebných objektov SO.02 – Lávka a SO.09- Komunikácie 
a spevnené plochy, ktorý dá na svoje náklady vyhotoviť oprávnený z vecného bremena  
a následne bude zriadenie vecného bremena schválené Komisiou správy majetku pri 
zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja a príslušným orgánom mesta Vranov 
nad Topľou.  

 

A.2 zmenu a doplnenie uznesenia  Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 
646/2021 zo dňa 15. februára 2021 takto: 

       dopĺňa sa pôvodný text: 

A.5 zabezpečenie financovania nadlimitných výdavkov zo zdrojov PSK vo výške 4 020,09 
eur na dofinancovanie technických zariadení. 
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II.  Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK: 
 

A.  Odporúča   
 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

A.1 vstup do projektu  s názvom Modernizácia svetelného parku a dezinfekcie vzduchu 
v divadelných sálach DJZ pre žiadateľa Divadlo Jonáša Záborského  
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 45 000 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.2 vstup do projektu  s názvom Rekonštrukcia a modernizácia budovy DAD  
pre žiadateľa Divadlo Alexandra Duchnoviča  
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 11 000 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.3 vstup do projektu  s názvom  Obnova vnútorného vybavenia projekčnej sály planetária  
pre žiadateľa Hvezdáreň a planetárium v Prešove 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 5 000 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.4 vstup do projektu  s názvom  Nové oči do vesmíru pre žiadateľa Vihorlatská hvezdáreň  
v Humennom 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 2 750  € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.5 vstup do projektu  s názvom  Modernizácia vybavenia galérie – bezpečnostné 
zabezpečenie dát a archívu Tatranskej galérie v Poprade a zlepšenie hygienických 
štandardov   pre žiadateľa Tatranská galéria v Poprade    
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 8 500  € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.6 vstup do projektu  s názvom Zvýšenie udržateľnosti a odolnosti Šarišskej (krajskej) 
galérie v Prešove a zvýšenie kultúrneho a umeleckého povedomia v regióne pre žiadateľa 
Šarišská galéria v Prešove 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 7 250 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
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A.7 vstup do projektu  s názvom  Rekonštrukcia administratívnej budovy pre žiadateľa 
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni  
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 4 790  € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.8 vstup do projektu  s názvom Rekonštrukcia hygienických zariadení využívaných 
verejnosťou na  Kežmarskom hrade vrátane výmeny poškodených kanalizačných  
potrubí pre žiadateľa Múzeum v Kežmarku 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške  7 725 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.9 vstup do projektu  s názvom  “Andy Warhol Factor-y"  pre žiadateľa Múzeum 
moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 9 327,50  € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.10 vstup do projektu  s názvom Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu 
s návštevníkom   pre žiadateľa Vihorlatské múzeum v Humennom 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 4 950  € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.11 vstup do projektu  s názvom  Modernizácia a digitalizácia technického zabezpečenia 
výkonu odborných činností múzea s dôrazom na prezentáciu a kultúrno – výchovné 
využitie zbierkového fondu s implementáciou v online priestore  pre žiadateľa 
Podtatranské múzeum v Poprade  
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 2 631,58  € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.12 vstup do projektu  s názvom  Bezpečne požičaj a vráť  pre žiadateľa Krajská knižnica 
P. O. Hviezdoslava v Prešove 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 5 250  € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.13 vstup do projektu  s názvom Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov 
knižnice   pre žiadateľa Okresná knižnica Dávida Gutgesela 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 3 010 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 



5 

 

b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
A.14 vstup do projektu  s názvom  Modernými technológiami ku kvalitnejším, 
dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám   pre žiadateľa 
Ľubovnianska knižnica 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 4 250 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.15 vstup do projektu  s názvom  Skvalitnenie a zvýšenie úrovne služieb v knižnici Jána 
Henkela v Levoči pre žiadateľa Knižnica Jána Henkela v Levoči  
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 1 600 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.16 vstup do projektu  s názvom Zdravšia knižnica budúcnosti   pre žiadateľa Vihorlatská 
knižnica v Humennom  
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške  10 000 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.17 vstup do projektu  s názvom Modernizácia a zvýšenie kvality služieb návštevníkom 
Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove pre žiadateľa Hornošarišské osvetové 
stredisko v Bardejove     
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 10 000  € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.18 vstup do projektu  s názvom  Ateliér dokumentárnej tvorby   pre žiadateľa 
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 4 921 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.19 vstup do projektu  s názvom  Zvýšenie štandardu poskytovania služieb 
v neprofesionálnej kultúre  pre žiadateľa Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 4 850 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.20 vstup do projektu  s názvom Bezpečnejšia knižnica pre žiadateľa Podtatranská 
knižnica v Poprade  
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 2 953 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
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b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.21 vstup do projektu  s názvom Modernizácia a zvýšenie kvality služieb 
Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou pre žiadateľa Hornozemplínska 
knižnica vo Vranove nad Topľou  
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 11 000 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.22 vstup do projektu  s názvom Riešenia pre čistú a progresívnu knižnicu  pre žiadateľa 
Podduklianska knižnica vo Svidníku  
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 2 456,40 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 
A.23 vstup do projektu  s názvom Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických 
štandardov v Rákociho paláci v Prešove  pre žiadateľa Krajské múzeum v Prešove  
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 6 000 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja 
 

 V Prešove  4. októbra  2021 

 
 
Za správnosť: 

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

 

Overovatelia:  

PaedDr. Patrícia Bujňáková, v. r.                                                     
člen komisie 
 

Bc. Radomír Kizek, MBA, v. r. 
člen komisie 


