
  

Dôvodová správa 
 

 
 
Materiál bol vypracovaný v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení na základe čl. 
II Zmluvy o združení za účelom výstavby tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou 
uzavretá podľa §829 Občianskeho zákonníka v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v úplnom znení zo dňa 09. 12. 2014 
s prihliadnutím na uznesenie vlády SR č. 568/2014 zo dňa 12. 11. 2014, uznesenie 
Zastupiteľstva PSK č. 127/2014 zo dňa 09. 12. 2014, uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 169/2015 
zo dňa 21. 04. 2015 a uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 171/2015 zo dňa 21. 04. 2015, v súlade 
s § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom 
znení a Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č.151/2002-71 k starostlivosti o športovo talentovanú mládež. 
 

Predmetom Zmluvy o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA uzatvorená 
v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka ako zmluva inominátna, medzi KEN-EX, spol. s r. o., 
Železničiarska č. 3802/37, Prešov, zast. Mgr. Jánom Kentošom, konateľom spoločnosti 
a Prešovským samosprávnym krajom, Nám. mieru 2, Prešov zast. MUDr. Petrom Chudíkom, 
predsedom PSK je dohoda o užívaní stavby – PSK ARÉNY z dôvodu splnenia účelu uzavretej 
Zmluvy o združení za účelom výstavby tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou.  

S odkazom na čl. III. ods. 3. Zmluvy o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA 
súvisí Zmluva o vzájomnej spolupráci pri príprave a výchove žiakovej pre šport  hokej medzi 
Hokejovou akadémiou Slávia Prešov, oz, Pavla Horova 33, Prešov, zast. Mgr. Jánom 
Kentošom, predsedom klubu, Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, Prešov, 
zast. MUDr. Petrom Chudíkom, predsedom PSK (ako zriaďovateľ Spojenej školy v Prešove) a 
Spojenou školou, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, zast. Ing. Antonom Muškom, riaditeľom školy. 
Predmetom tejto dohody je komplexne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces, športovú 
prípravu a tréningový proces v súlade so základným poslaním školy v športovej triede 
v študijnom odbore 7902 J 77 gymnázium – šport pre Gymnázium, org. zložku Spojenej školy, 
Ľ. Podjavorinskej, Prešov, ktorý bude zaradený do zoznamu odborov školy v šk. roku 
2018/2019.   
 
 

 

 


