
 

5tPVNRNDWROtFND� IDUQRVĢ� VY�� $QQ\�� 7XUDQ\� QDG� 2QGDYRX� VD� ]DSRMLOD� GR� Výzvy 

3DUWLFLSDWtYQ\� UR]SRþHW� 3UHãRYVNpKR� VDPRVSUiYQHKR� NUDMD� na predkladanie 

åLDGRVWt� R poskytnutie dotácie pre rok 2022. Ide o dotáciu na projekt s názvom 

ÄZateplenie fasády farskej budovy v obci Turany nad Ondavou³��9êãND�GRWiFLH�QD jednu 

åLDGRVĢ�SUHGVWDYXMH�VXPX��� ����HXU��äLDGRVĢ�EROD�SRV~GHQi�SRGĐD��VWDQRYHQêFK�NULWpULt�

a EROD��]DUDGHQi�GR�]R]QDPX�SURMHNWRY��NWRUp�SRVW~SLOL�GR�ćDOãHM�HWDS\��D to hlasovanie 

o jednotlivých projektoch v rámci jednotlivých okresoch PSK. 

Hlasovanie o jednotlivých projektoch prebieha od 1. apríla 2022 do 15. apríla 

2022, a to formou SMS (1 SMS = 1 hlas). 

Hlasujúci zasiela SMS v tvare: 

R]QDþHQLH�SURMHNWX  PSK18 na þtVOR 0902 025 502. 

=�MHGQpKR�PRELOQpKR�WHOHIyQQHKR�þtVOD� MH�PRåQp�KODVRYDĢ� LED�]D� MHGHQ�SURMHNW��6SlWQi�

SMS o potvrdení KODVRYDQLD� ]D� GDQê� SURMHNW� MH� EH]SODWQi��3R� XNRQþHQt� KODVRYDQLD� VD�

]YHUHMQt� ]R]QDP� åLDGDWHĐRY� SRGĐD� MHGQRWOLYêFK� RNUHVRY� 3UHãRYVNpKR� VDPRVSUiYQHKR�

kraja s SRþWRP�606�KODVRY�QD webovom sídle PSK. 

.DåGê�KODVXM~FL�EXGH�]DUDGHQê�GR åUHERYDQLD�R ceny, ktoré do V~ĢDåH�YHQRYDOL�NXOW~UQH�
organizácie v ]ULDćRYDWHĐVNHM� S{VREQRVWL� 36.�� 6SRPHG]L� YãHWNêFK� KODVXM~FLFK� EXG~�
Y\åUHERYDQt� WUDMD� YêKHUFRYLD��2GRY]GDQLH� FLHQ�SUHEHKQH�SR� Y\KOiVHQt� YêVOHGNRY�606�
hlasovania. 

Ceny pre výhercov: 

x YRĐQi� YVWXSHQND� SUH dve osoby do ďXERvnianskeho múzea ± hrad v Starej 
ďXERYQL�QD rok 2022, 

x YRĐQi�YVWXSHQND�SUH dve osoby do Múzea v .HåPDUNX�QD rok 2022, 

x YRĐQi� YVWXSHQND� SUH dve osoby na predstavenie z SURGXNFLH� 'LYDGOD� -RQiãD�
Záborského okrem premiér na rok 2022 

PSK18 5tPVNRNDWROtFND�IDUQRVĢ�VY��$QQ\��7XUDQ\�QDG�2QGDYRX Zateplenie fasády 
farskej budovy 
v obci Turany nad 
Ondavou 

Turany nad Ondavou Okres Stropkov 


	Rímskokatolícka farnosť sv. Anny, Turany nad Ondavou sa zapojila do Výzvy Participatívny rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022. Ide o dotáciu na projekt s názvom „Zateplenie fasády farskej...
	označenie projektu  PSK18 na číslo 0902 025 502.

	Z jedného mobilného telefónneho čísla je možné hlasovať iba za jeden projekt. Spätná SMS o potvrdení hlasovania za daný projekt je bezplatná. Po ukončení hlasovania sa zverejní zoznam žiadateľov podľa jednotlivých okresov Prešovského samosprávneho kra...
	Každý hlasujúci bude zaradený do žrebovania o ceny, ktoré do súťaže venovali kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Spomedzi všetkých hlasujúcich budú vyžrebovaní traja výhercovia. Odovzdanie cien prebehne po vyhlásení výsledkov SMS hl...
	Ceny pre výhercov:
	 voľná vstupenka pre dve osoby do Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni na rok 2022,
	 voľná vstupenka pre dve osoby do Múzea v Kežmarku na rok 2022,
	 voľná vstupenka pre dve osoby na predstavenie z produkcie Divadla Jonáša Záborského okrem premiér na rok 2022

