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       PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve                            

Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     

Z Á Z N A M  
 

z 26. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín zo dňa 14.04.2021 
konaného per rollam 

 
Prítomní:  podľa zaslaných návrhov elektronickou poštou                  
                                              
Rokovanie:                           na základe rozhodnutia predsedu komisie a sekretára komisie 
 
Vyhlásenie hlasovania:       12.04.2021 o 14:16 hod. formou elektronickej pošty  
 
Ukončenie hlasovania:       14.04.2021 o 15.00 hod. 
 
 

1. Predmet rokovania: Schválenie zámeru vstupu Tatranskej galérie v Poprade do 
projektu ART & HOLOCAUST   v rámci „Výzvy schémy malých grantov na predkladanie 
žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty 
EHP 2014 – 2021 Slovenská republika. 
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 Tatranskej galérie v Poprade do projektu ART & 

HOLOCAUST   v rámci „Výzvy schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt 
podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty EHP 2014 – 2021 
Slovenská republika. 

Svoje hlasovanie členovia komisie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie  -    per rollam, ktorý 
vrátili v stanovenom termíne. 
 
Hlasovanie:   za: 12 ;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení (viď. Časť I. bod A.1  Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 

14.04.2021) 
 
2. Predmet rokovania: Nákup zbierkových predmetov. 
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 – Nákup zbierkových predmetov. 

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

 
Hlasovanie:   za: 12;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení  (viď. Časť I. bod A.2)  Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 

14.04.2021) 
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3. Predmet rokovania: Quo vadis, Romale? Rómske komunity na území Prešovského 
samosprávneho kraja.  

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 – Quo vadis, Romale? Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho 

kraja.  
Diskusia:  

Poslanec  Mgr. Peter Kocák, navrhoval zasielať rozsiahle súbory v časom predstihu z dôvodu 
dostatočného priestoru na preštudovanie.   

Predseda komisie Mgr. art. Juraj Bochňa Art. D. konštatoval, že k predmetnému bodu je potrebná 
diskusia, čo nie je možné pri hlasovaní per rollam  nakoľko nemá dostatok informácií a pre 
krátkosť času pri tomto bode sa  zdrží hlasovania.   

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

 
Hlasovanie:   za: 9;   proti: 0 ;  zdržal sa: 3;  nehlasoval: 1  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I. bod A.3 a  B.1)  Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 

14.04.2021) 
 
4. Predmet rokovania: „Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní 

dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Mikroprogram 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 – „Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Mikroprogram PSK“. 
Svoje hlasovanie členovia komisie vyjadrili v priloženom súbore „Hlasovanie  -    per rollam, 
ktorý vrátili v stanovenom termíne.  

 
Hlasovanie:   za: 12;   proti: 0 ;  zdržal sa: 0;  nehlasoval: 1  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení  (viď. časť I. Bod A.4  Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 

14.04.2021) 
 
5. Predmet rokovania: SCHVÁLENIE PREVODU MAJETKU OBCHODNOU 

VEREJNOU SÚŤAŽOU a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (Šarišské 
múzeum – lesný pozemok, k.ú. Bardejov). 

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 – Predmet rokovania: SCHVÁLENIE PREVODU MAJETKU OBCHODNOU 

VEREJNOU SÚŤAŽOU a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (Šarišské 
múzeum – lesný pozemok, k.ú. Bardejov). 

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

 
Hlasovanie:   za: 9;   proti: 2 ;  zdržal sa: 1;  nehlasoval: 1  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom  znení  (viď. časť II. bod A.1 a B.1  Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 

14.04.2021) 
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Z tohto počtu hlasovalo 12 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 14.04.2021 
 
 
 
  Mgr. Emília Antolíková, v. r.              Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r.  
      sekretár komisie                                       predseda komisie  

 
                                                        

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


