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Uznesenie č. 16/2019 
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej v ýchovy a športu pri 

Zastupite ľstve PSK konaného d ňa 05.03.2019 v Prešove  
 

A. Berie na vedomie:  
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  
2. Informáciu PaedDr. Furmana o  návrhu na vyradenie SOŠ technickej, Pionierska 361/4, 

Svidník zo siete škôl a školských zariadení SR.  
3. Informáciu PaedDr. Furmana o  návrhu na vyradenie SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, 

Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR. 
4. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9 

v Levoči vo veci zaradenia Elokovaného pracoviska ako súčasti školy do siete škôl 
a školských zariadení SR. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o stave prípravy prijímacieho konania na školský rok 
2019/2020.                               

6. Informáciu PaedDr. Furmana o stave prípravy na maturitné skúšky v školskom roku 
2018/2019.    

7. Informáciu PaedDr. Furmana o zasadnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a 
prípravu PSK.  

8. Informáciu PaedDr. Furmana o aktuálnych žiadateľoch o kapitálové výdavky za oblasť 
školstva.  

9. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Miroslava Babiča DAMI, Kežmarok vo veci 
uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.  

10. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Ing. Pčolu, bytom Humenné vo veci odkúpenia  
nehnuteľného majetku v správe Strednej zdravotníckej školy, Humenné.   

11. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti  Atrium, n.o., Prešov vo veci zámeny 
pozemkov. 

12. Informáciu PaedDr. Furmana o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku v správe 
SPŠ drevárskej, Prešov (výšková budova).   

13. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti mesta Humenné vo veci odkúpenia 
nehnuteľného majetku v správe Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Humenné.   

14. Informáciu PaedDr. Furmana o   žiadosti Emílie Vantarovej, Dis. art. vo veci  
prehodnotenia stanoviska k zaradeniu žiakov nad 15 rokov do činnosti súkromnej ZUŠ. 

15. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti  OZ ART-SCHOOL, Pod Vinbargom 1, Bardejov 
vo veci súhlasu samosprávneho kraja so zaradením Súkromnej základnej umeleckej 
školy, Kračúnovce 277 do siete škôl a školských zariadení SR.   

16. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti KSPV, s.r.o., Jarková 57, Prešov vo veci 
súhlasu samosprávneho kraja so zaradením Súkromnej školskej jedálne KSPV, 
Petrovany 230 do siete škôl a školských zariadení SR.   

17. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti akad. mal. Andreja Smoláka vo veci súhlasu 
samosprávneho kraja so zaradením Elokovaného pracoviska, Komenského 4, Humenné 
ako súčasti Súkromnej ZUŠ, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení 
SR.      

18. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti OZ, Barlička, Prostějovská 38, Prešov vo veci 
súhlasu samosprávneho kraja so zaradením Elokovaného pracoviska, Hermanovce  ako 
súčasti Súkromnej praktickej školy, Matice slovenskej 13, Prešov do siete škôl 
a školských zariadení SR.   

19. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti SOŠ polytechnickej A. Warhola 
v Medzilaborciach vo veci vyradenia Školskej jedálne, Mierová 296/15, Medzilaborce 
ako súčasti SOŠ polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce k 31. 8. 
2019 zo siete škôl a školských zariadení SR.   

20. Diskusné príspevky členov komisie a hostí k predneseným témam. 
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B. Schva ľuje: 
1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Mgr. Danielu Lenkovú. 
2. Doplnenie programu rokovania komisie v bode 3. Návrhy na zmeny v sieti stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK o bod c) Zaradenie elokovaného pracoviska SOŠ 
služieb Majstra Pavla, Levoča a bod d) Vyradenie školskej jedálne ako súčasti SOŠ 
polytechnickej A. Warhola, Medzilaborce a v bode 8. Majetkové prevody o bod d) 
Prebytočnosť nehnuteľného majetku v správe SPŠ drevárskej, Prešov a bod e) Žiadosť 
mesta Humenné o odkúpenie nehnuteľného majetku v správe Gymnázia arm. gen. L. 
Svobodu, Humenné.  

3. Program rokovania komisie. 
 

C. Konštatuje, že:  
1. Nehnuteľný majetok v správe Strednej zdravotníckej školy, Lipová 32, Humenné, a to 

pozemky parc. č. 1463/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 526 m2 a parc.                            
č. 1464/2 záhrada o výmere 2640 m2, vedené na LV č. 4934, k.ú. Humenné sú pre 
potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom.  

2. Nehnuteľný a hnuteľný majetok v správe SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov, a to 
nehnuteľný majetok vedený na LV č. 1226, k.ú. Ľubotice – nebytové priestory 
v prevádzkovej budove bez súp. čísla na pozemku C KN č. 2838 o výmere podlahovej 
plochy 7 624 m2, časť pozemku C KN č. 2831 o výmere 300 m2 a hnuteľný majetok 
nachádzajúci sa v prenajímaných nebytových priestoroch v nadobúdacej cene 
23 477,69 € k 31.1.2019 je pre potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným 
majetkom. 

3. Nehnuteľný majetok v správe Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 
Humenné, vedeného na LV č. 8360, k.ú. Humenné, a to pozemok C KN č. 3362/50 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 361 m2  je pre potreby regionálneho školstva 
prebytočným majetkom. 
 

D. Odporú ča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na vyradenie SOŠ technickej, Pionierska 361/4, 

Svidník zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2019.  
2. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na vyradenie SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, 

Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2019  
3. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Námestie 

Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasti Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, 
Kukučínova 9, Levoča do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019. 

4. Predsedovi PSK súhlasiť s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena medzi PSK (povinný z vecného bremena) a oprávneným z vecného bremena – 
Miroslav Babič DAMI, IČO: 35 216 328, Lanškrounská 1605/24, Kežmarok  na pozemok 
parc. č. KN C 1549/1, k.ú. Spišská Sobota, vedený na LV č. 1006 v správe SOŠ 
technickej, Poprad za odplatu. Vecné bremeno bude spočívať v uložení NN prípojky zo 
stĺpu na parc. č. 1546/1, k.ú. Spišská Sobota v zmysle situácie a vyjadrenia VSD č.: 
26830/2018/ zo dňa 03.12.2018 a záväzku PSK (povinný z vecného bremena) trpieť 
vstup, vjazd,  prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej 
osoby cez slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách uvedenej 
stavby a povinnosti zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému alebo ním 
poverenej osoby vo výkone jeho práv z vecného bremena.  

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku v správe Strednej 
zdravotníckej školy, Lipová 32, Humenné, a to pozemky parc. č. 1463/2 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 526 m2 a parc. č. 1464/2 záhrada o výmere 2640 m2, 
vedené na LV č. 4934, k.ú. Humenné.  

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť  zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a  Atrium n. 
o., Horárska 61, 080 01 Prešov, IČO: 45745692, bez vzájomného finančného 
vyrovnania nasledovne: Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Atrium n. o. 
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nadobudne do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok v k. ú. Prešov, a to: 
novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 4573/11, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 22 m2 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 
4573/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 964 m2, Geometrickým 
plánom číslo 163/2017 zo dňa 18. 12. 2017 vyhotovenom GEOKART Prešov s.r.o., 
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 45332746 úradne overeným Okresným úradom 
Prešov – katastrálny odbor dňa 29. 12. 2017 pod číslom G1- 2341/17 a Atrium n. o.  
odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobudne do svojho výlučného vlastníctva 
a zverí do správy Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475, nehnuteľný majetok v k. ú. Prešov, a to novovytvorený pozemok registra 
CKN, parcelné číslo 4573/12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 
m2 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 4573/10, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 964 m2, Geometrickým plánom číslo 163/2017 zo 
dňa 18. 12. 2017 vyhotovenom GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 
Prešov, IČO: 45332746 úradne overeným Okresným úradom Prešov – katastrálny odbor 
dňa 29. 12. 2017 pod číslom G1- 2341/17 pod podmienkou zriadenia  vecného bremena 
práva prechodu a prejazdu na pozemkoch parc.  KN-C č. 4573/5 a KN-C č. 4573/10 
v prospech vlastníka stavby súp. č. 13476 – telocvičňa na pozemku KN-C č. 4573/9, k.ú. 
ako vecného bremena in rem. 

7. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku v správe Gymnázia arm. 
gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné, vedeného na LV č. 8360, k.ú. Humenné, 
a to pozemok C KN č. 3362/50 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 361 m2  mestu 
Humenné, IČO 323021, Kukorelliho 34 ako prípad osobitného zreteľa. 

8. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Súkromnej školskej jedálne KSPV, Petrovany 
230  – zriaďovateľ:  KSPV, s. r. o., IČO: 47 055 561, Jarková 57, Prešov do siete škôl 
a školských zariadení SR od 1. 1. 2020. 

9. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Elokovaného pracoviska, Hermanovce ako 
súčasti Súkromnej praktickej školy, Matice slovenskej 13, Prešov – zriaďovateľ:  
Občianske združenie BARLIČKA, IČO: 37786211,  Prostějovská 38, Prešov do siete 
škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020. 

10. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na vyradenie Školskej jedálne, Mierová 296/15, 
Medzilaborce ako súčasti SOŠ polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2019. 

  
E. Neodporú ča: 

1. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením žiakov nad 15 rokov veku do činnosti Súkromnej 
základnej umeleckej školy, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou – zriaďovateľ:  Emília 
Vantarová, Dis. art., 1. mája 2058/10, Snina od 1. 9. 2019.  

2. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Súkromnej základnej umeleckej školy, 
Kračúnovce 277 – zriaďovateľ:  OZ ART-SCHOOL, IČO: 50412370, Pod Vinbargom 1, 
Bardejov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019. 

3. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Elokovaného pracoviska, Komenského 4, 
Humenné ako súčasti Súkromnej ZUŠ, Česká 2628/9, Snina – zriaďovateľ:  Andrej 
Smolák, akad. mal., Ružová dolina 11, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení 
SR od 1. 9. 2019. 
  

V Prešove dňa 05.03.2019 
 
Overovateľ:         PhDr. Marián Damankoš, PhD., v. r., v.r. 
Mgr. Daniela Lenková, v. r., v.r.                           predseda komisie 
 
 
Zapísala:       Sekretár komisie: 
Ing. Lenka Holubová, v. r., v.r.   PaedDr. Ján Furman, v. r., v. r. v.r.  


