
1 
 

 

       PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve                            

Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     

Z Á Z N A M  
 

z 24. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín zo dňa 26.01.2021 
konaného per rollam 

 
Prítomní:  podľa zaslaných návrhov elektronickou poštou                  
                                              
Rokovanie:                           na základe rozhodnutia predsedu komisie a sekretára komisie 
 
Vyhlásenie hlasovania:       22.01.2021 o 10:08 hod. formou elektronickej pošty  
 
Ukončenie hlasovania:       26.01.2021 o 15.00 hod. 
 
 

1.1. Predmet rokovania: Doplnenie programu v bode 5. Rôzne 
V úvode zasadnutia komisie  - hlasovania per rollam Mgr. Emília Antolíková, vedúca Odboru 
kultúry -  sekretár Komisie kultúry a NM navrhla doplnenie programu v bode 5. Rôzne na základe  
prerokovania  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 

Podklady na hlasovanie boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú     
poskytli Úradu PSK pre účely hlasovania per rollam:  
       1.  Hlasovanie – per rollam 

  2.  Materiál – Doplnenie programu v bode 5.Rôzne - 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 

  
Svoje hlasovanie členovia komisie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie  -    per rollam, ktorý 
vrátili v stanovenom termíne. 
 
Hlasovanie:   za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod A.1  Uznesenie č. 24/2021 zo dňa 26.01.2021) 
 
1.2. Predmet rokovania: Plán zasadnutí Komisie kultúry a národnostných menšín pri 
Zastupiteľstve PSK na rok 2021 
Podklady na hlasovanie boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú     
poskytli Úradu PSK pre účely hlasovania per rollam:  

1. Hlasovanie – per rollam 
2. Materiál – Plán zasadnutí Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK 

na rok 2021 
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Svoje hlasovanie členovia komisie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie  -    per rollam, 
ktorý vrátili v stanovenom termíne.  

 
Hlasovanie:   za: 10;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod A.2  Uznesenie č. 24/2021 zo dňa 26.01.2021) 
 
2. Predmet rokovania: Informatívna správa k investičným zámerom s finančným 
nákladom  nad 1 mil. eur v kultúrnych organizáciách PSK 

 
Podklady na hlasovanie boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú     
poskytli Úradu PSK pre účely hlasovania per rollam:  

1. Hlasovanie – per rollam 
2. Materiál – Informatívna správa k investičným zámerom s finančným nákladom  nad 1 mil. 

eur v kultúrnych organizáciách PSK 
 

Svoje hlasovanie členovia komisie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie  -    per rollam, 
ktorý vrátili v stanovenom termíne.  

 
Hlasovanie:   za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod B.1, B.2, B.3)  Uznesenie č. 24/2021 zo dňa 

26.01.2021) 
 
3. Predmet rokovania:  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) 

Podklady na hlasovanie boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú     
poskytli Úradu PSK pre účely hlasovania per rollam:  
1. Hlasovanie – per rollam 
2.  Materiál – 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) 

Svoje hlasovanie členovia komisie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie  -    per rollam, 
ktorý vrátili v stanovenom termíne.  

 
Hlasovanie:   za: 10 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 3  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod C.1  Uznesenie č. 24/2021 zo dňa 26.01.2021) 
 
4. Predmet rokovania:  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 

Podklady na hlasovanie boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú     
poskytli Úradu PSK pre účely hlasovania per rollam:  
1. Hlasovanie – per rollam 
2. Materiál – 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 
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Svoje hlasovanie členovia komisie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie  -    per rollam, 
ktorý vrátili v stanovenom termíne.  

 
Hlasovanie:   za: 9 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 1;  nehlasoval: 3  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod C.2  Uznesenie č. 24/2021 zo dňa 26.01.2021) 
 
5. Rôzne - Predmet rokovania:  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 

Podklady na hlasovanie boli zaslané 13 - tim členom komisie na elektronickú adresu, ktorú     
poskytli Úradu PSK pre účely hlasovania per rollam:  
1. Hlasovanie – per rollam 
2. Materiál – 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 

 
Svoje hlasovanie členovia komisie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie  -    per rollam, 
ktorý vrátili v stanovenom termíne.  

 
Hlasovanie:   za: 9;   proti: 0 ;  zdržal sa: 1;  nehlasoval: 3; 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod C.3  Uznesenie č. 24/2021 zo dňa 26.01.2021) 
 
Z tohto počtu hlasovalo 10 členov komisie. Hlasovanie členov komisie je prílohou tohto 
záznamu. 
 
Na základe vyššie uvedeného platí, že zasadnutie  Komisie kultúry a národnostných menšín pri  
Z PSK sa považuje za uznášaniaschopné. 
 
 
V Prešove dňa 26.01.2021 
 
 
Mgr. Emília Antolíková, v. r.        Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
       sekretár komisie                                        predseda komisie  

 
                                                        

Overovatelia:  
 
PaedDr. Patrícia Bujňáková, v. r.                                              Radomír Kizek, v. r. 
člen komisie                             člen komisie 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Spišáková, v. r. 
 
 
 


