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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

  
s c h v a ľu j e  

 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2021, ktorým sa 
zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná 
akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 
dňom 01. 09. 2021. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Príloha: VZN PSK č. .../2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, 
Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 
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Dôvodová správa 
 

k VZN PSK č. .../2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s 
organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná 
škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 
 

 
Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v zmysle zákona NR SR č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a v zmysle Rozhodnutia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11349:6-A2200 zo dňa 22. 04. 2021. 

 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja Uznesením č. 482/2021 bod A3 zo 
dňa 22. júna 2020 schválilo proces optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení SR 
a súvisiace zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR v okrese Prešov takto:  
„a) vyradenie Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete škôl a školských zariadení 
SR k 31. 8. 2021 
b) vyradenie Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl a 
školských zariadení SR k 31. 8. 2021  
c) vyradenie Školského internátu, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021  
d) vyradenie Školskej jedálne, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021  
e) zaradenie Spojenej školy s organizačnými zložkami Obchodná akadémia a Stredná odborná 
škola podnikania, Masarykova 24, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021  
f) zaradenie Školskej jedálne, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Spojenej školy, Masarykova 
24, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 g) zaradenie Školského 
internátu, Masarykova 24, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021“. 

MŠVVaŠ SR po preskúmaní potrebných dokladov Rozhodnutím č. 2021/11348:3-
A2200 zo dňa 22. 04. 2021 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení SR Strednú odbornú 
školu podnikania, Masarykova 24, Prešov, Školskú jedáleň, Masarykova 24, Prešov a Školský 
internát, Masarykova 24, Prešov ako súčastí Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 
24, Prešov k 31. augustu 2021 a Rozhodnutím č. 2021/11348:2-A2200 zo dňa 22. 04. 2021 
vyradilo zo siete škôl a školských zariadení SR Obchodnú akadémiu, Volgogradská 3, Prešov 
k 31. augustu 2021. MŠVVaŠ SR po preskúmaní potrebných dokladov Rozhodnutím č. 
2021/11349:6-A2200 zo dňa 22. 04. 2021 zaradilo do siete škôl a školských zariadení SR 
Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola 
podnikania, Masarykova 24, Prešov a Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov, Školskú 
jedáleň, Masarykova 24, Prešov ako súčasť Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov a Školský 
internát, Masarykova 24, Prešov ako súčasť Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov k 1. 
septembru 2021.  

V zmysle zákona č. 381/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s § 9 zákona 
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení samosprávny kraj zriaďuje všeobecne 
záväzným nariadením stredné školy a školské zariadenia podľa siete. Školu alebo školské 
zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do siete. 
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 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Stredná odborná 
škola podnikania, Masarykova 24, Prešov a Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov sa 
zriaďuje ako  príspevková organizácia   a vzniká  spojením   Strednej odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov ako príspevkovej organizácie a Obchodnej akadémie, 
Volgogradská 3, Prešov ako rozpočtovej organizácie. K zániku škôl dochádza splynutím do 
novej organizácie v zmysle § 21 ods. (13) zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňom 01. 09. 2021 
prechádzajú práva a povinnosti zrušených škôl na Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov. 
Nástupnícka organizácia  prevezme do svojho účtovníctva majetok, záväzky a rozdiel majetku 
a záväzkov zrušených organizácií ku dňu nasledujúcom po dni zrušenia zanikajúcich 
organizácií, t. j. 01. 09. 2021.  
 Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosť 
v Strednej odbornej škole podnikania, Masarykova 24, Prešov a Obchodnej akadémie, 
Volgogradská 3, Prešov a iné právne vzťahy škôl  prechádzajú dňom 01. 09. 2021 na  Spojenú 
školu, Masarykova 24, Prešov. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
vykonávajúcich činnosť v Školskej jedálni, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej 
odbornej škole podnikania, Masarykova 24, Prešov a Školského internátu, Masarykova 24, 
Prešov ako súčasti Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov a iné právne 
vzťahy škôl  prechádzajú dňom 01. 09. 2021 na  Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, 
Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola podnikania, 
Masarykova 24, Prešov a Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov uznesením č. 41/2021 
zo dňa 25. 05. 2021 odporúča schváliť. 
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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 

 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 

Materiál na 28. zasadnutie        Číslo poradia:     
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
dňa  21. 06. 2021 
 
 
Vyhodnotenie pripomienkového konania  k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s 
organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná 
škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 
 

Názov materiálu Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, 
Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov 
a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 

Dátum začatia 
pripomienkového 
konania 

 

14. mája 2021 

Dátum ukončenia 
pripomienkového 
konania 

 

24. mája 2021 

Lehota na 
pripomienkovanie 

 

10 dní 

Internetová adresa: 

(materiál) 

 

http://www.po-kraj.sk 

E-mail 

(na pripomienky) 

elektronické služby: www.po-kraj.sk/sk/esluzby/zastupitelstvo/navrhy-nariadenie-
pripomienkovanie/, 
martina.fecova@vucpo.sk 

 
 
Predkladá: 
PaedDr. Ján Furman 
vedúci Odboru školstva ÚPSK 
Spracovala: 
Mgr. Martina Fečová  
referentka Odboru školstva ÚPSK 
 

 
 
 

V Prešove 25. 05. 2021 
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Dôvodová správa  
 

k Vyhodnoteniu pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s 
organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná 
škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 
 

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 8 ods. (3) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov zverejnil dňa 14. mája 2021 vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle 
samosprávneho kraja návrh všeobecne záväzného nariadenia. 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej mohli 
fyzické a právnické osoby uplatniť odôvodnenú pripomienku k návrhu nariadenia. 

V stanovenej lehote neboli k návrhu nariadenia vznesené pripomienky. 
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Zápisnica 

k Vyhodnoteniu pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s 
organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná 
škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 
 

V súlade s § 8 ods. (4) zákona NR SR č. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov neboli do 
zápisnice Úradu PSK v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 24. mája 2021 vznesené 
pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



8 
 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
č. .../2021, ktorým sa  

zriaďuje 
 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov  
s organizačnými zložkami 

Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a 
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené:   21. júna 2021, uznesením č. .../2021  
Platnosť:                                          24. júna 2021, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
Účinnosť :                                        01. septembra 2021 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. ... /2021, ktorým sa  
zriaďuje 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov  
s organizačnými zložkami  

Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a 
Stredná odborná škola podnikania, 

Masarykova 24, Prešov 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 a § 11 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 
znení neskorších predpisov, v spojení s § 9, § 19, § 20 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) a v zmysle Rozhodnutia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11349:6-A2200 zo dňa 22. 04. 2021 vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie. 
 

Článok I 
Zriadenie školy a jej súčastí  

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje dňom 1. septembra 2021 spojením 
Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov a Strednej odbornej školy podnikania, 
Masarykova 24, Prešov (ďalej len „právny predchodca“) v súlade s § 20 zákona o štátnej správe 
v školstve Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná 
akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 
Prešov. Súčasťou Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov je Školská jedáleň, Masarykova 24, 
Prešov a Školský internát, Masarykova 24, Prešov. 

 
Článok II 

Spôsob vzniku školy a jej súčastí 
 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, 
Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov (ďalej 
len „Spojená škola“) vzniká ako príspevková organizácia v zmysle § 21 zákona 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení. Súčasťou Spojenej školy je Školská jedáleň, Masarykova 24, Prešov 
a Školský internát, Masarykova 24, Prešov v súlade s  § 20 ods. (8) zákona o štátnej správe 
v školstve.  

 
 

Článok III 
Súvisiace práva a záväzky 

 
(1) V zmysle § 20 ods. (7) zákona o štátnej správe v školstve práva a povinnosti z       

pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosť u právneho predchodcu 
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a iné  právne vzťahy právneho predchodcu (napr. záväzky a pohľadávky) prechádzajú 
dňom 01. 09. 2021 na  Spojenú školu.  

(2) V súlade s § 28 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich 
činnosť v Školskej jedálni, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej  odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov a iné  právne vzťahy prechádzajú dňom 01. 09. 2021 
na  Spojenú školu.  

(3) V súlade s § 28 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich 
činnosť v Školskom internáte, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej  odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov a iné  právne vzťahy prechádzajú dňom 01. 09. 2021 
na  Spojenú školu.  

 
Článok IV 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 
 
(1) Na Spojenú školu prejde dňom 01. 09. 2021 všetok hnuteľný a všetok nehnuteľný 
 majetok, ktorý bude v správe právneho predchodcu  do dňa 31. 08. 2021. 
(2)  Vecné a finančné vymedzenie majetku Spojenej školy bude vyšpecifikované v zriaďovacej 
 listine Spojenej školy v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku.  
 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Všeobecne  záväzné  nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č. .../2021 bolo 

v súlade s  § 11 ods. (2) písm.  a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 21. 06. 2021  uznesením 
č. .../2021. 

(2)  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2021. 
 

 

 

 

V Prešove dňa 21. 06. 2021 

        ................................................... 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

       predseda 
       Prešovského samosprávneho kraja 
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Uznesenie č. 41/2021 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
konaného dňa 25. 05. 2021 (dištančne)  

 

A. Berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  

2. Informáciu PaedDr. Furmana o priebežnom vyhodnotení realizácie Regionálnej stratégie výchovy 
a vzdelávania pre šk. rok 2020/2021. 

3. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Elokované 
pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 
44, Stropkov 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, 
Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a 
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov.  

6. Informáciu PaedDr. Furmana o očakávanej prognóze počtu žiakov pre prijímacie konanie na šk. rok 
2022/2023. 

7. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti mesta Humenné vo veci vysporiadanie pozemkov. 

8. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Gymnázia, Lipany vo veci prenájmu nebytových priestorov 
pre ZUŠ, Lipany ako prípad hodná osobitného zreteľa. 

9. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu SOŠ drevárskej, Vranov nad Topľou vo veci prebytočnosti  
nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 711, k.ú. Kučín nad Ondavou, a to budova SOU súp. č. 
357 na parcele č. 579 a pozemok parc. č. 579.  

10. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti PaedDr. Lorkovej, Levoča vo veci súhlasu samosprávneho 
kraja so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov. 

11. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti PaedDr. Lorkovej, Levoča vo veci súhlasu samosprávneho 
kraja so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov vrátane jeho Elokovaného pracoviska, Probstnerova cesta 
10, Levoča.  

12. Diskusné príspevky členov komisie a hostí k predneseným témam. 

 

B. Schvaľuje: 

1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Mgr. Danielu Lenkovú. 

2. Program rokovania komisie. 

 

C. Konštatuje, že: 

1. nehnuteľný majetok v správe Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou - 
budova SOU súp. č. 357 na parcele č. 579 a pozemok parc. č. 579 zastavaná plocha a nádvorie 
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o výmere 850 m2, LV č. 711, k.ú. Kučín nad Ondavou je pre potreby regionálneho školstva 
prebytočným nehnuteľným majetkom.  

 

D. Odporúča: 

1. Zastupiteľstvu PSK schváliť zrušenie Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6, Stropkov, IČO: 
00398861 k 31. 08. 2021 ako príspevkovú organizáciu zlúčením s právnym nástupcom Strednou 
odbornou školou elektrotechnickou, Hviezdoslavova 44, Stropkov, IČO 37947915  ako rozpočtovou 
organizáciou. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť zrušenie Gymnázia, Duchnovičova 13, Medzilaborce, IČO: 00161055 
k 31. 08. 2021 ako rozpočtovú organizáciu spojením s právnym nástupcom Spojenou školou, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce ako rozpočtovou organizáciou s organizačnými zložkami 
Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho 
Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce. 

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť zrušenie Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce, IČO: 37942506 k 31. 08. 2021 ako rozpočtovú organizáciu, 
Školskú jedáleň, Duchnovičova 506, Medzilaborce ako súčasť Strednej odbornej školy polytechnickej 
Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Školský internát ako súčasť Strednej odbornej 
školy polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce spojením s právnym 
nástupcom Spojenou školou, Duchnovičova 506, Medzilaborce ako rozpočtovou organizáciou 
s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola 
polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce. 

4. Zastupiteľstvu PSK schváliť zrušenie  Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov, IČO: 00162183 
k 31. 08. 2021 ako rozpočtovú organizáciu spojením s právnym nástupcom Spojenou školou, 
Masarykova 24, Prešov ako príspevkovou organizáciou s organizačnými zložkami Obchodná 
akadémia a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov. 

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť zrušenie Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov, 
IČO: 37880241   k 31. 08. 2021 ako príspevkovú organizáciu, Školskú jedáleň, Masarykova 24, 
Prešov ako súčasť Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov a Školský internát, 
Masarykova 24, Prešov ako súčasť Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov 
spojením s právnym nástupcom Spojenou školou, Masarykova 24, Prešov ako príspevkovou 
organizáciou s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná 
odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho 
kraja č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej 
odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov dňom 01. 09. 2021. 

7. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Prešovského samosprávneho 
kraja č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými 
zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická 
Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce dňom 01. 09. 2021. 

8. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho 
kraja č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami 
Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 
Prešov dňom 01. 09. 2021. 

9. Zastupiteľstvu PSK schváliť prenájom nehnuteľného majetku v správe Gymnázia, Komenského 13, 
Lipany pre ZUŠ, Štúrova 29, Lipany, a to nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 963, k.ú. Lipany - 
časť nebytových priestorov o výmere 350 m2 nachádzajúcich sa na 2. poschodí budovy gymnázia so 
súpisným číslom 969, na pozemku registra C KN  č. 1240/24 (3 väčšie triedy V5, V6, V7, jedna menšia 
trieda Vd2, 1 menšia miestnosť, chodba na 2. poschodí, 2 WC na 2. poschodí, schodisko) do nájmu 
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nájomcu – Základná umelecká škola, IČO: 36158135, Štúrova 29, Lipany ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.  

10. Zastupiteľstvu PSK schváliť   odpredaj nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy 
drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou - budova SOU súp. č. 357 na parcele č. 579 a pozemok 
parc. č. 579 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 850 m2, LV č. 711, k.ú. Kučín nad Ondavou 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.  

11. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov veku do činnosti Súkromného centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov – zriaďovateľ: 
PaedDr. Patrícia Lorková, Krátka 1, Levoča od 01. 01. 2022. 

12. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov veku do činnosti Súkromného centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov vrátane jeho Elokovaného 
pracoviska, Probstnerova cesta 10, Levoča – zriaďovateľ: PaedDr. Patrícia Lorková, Krátka 1, Levoča 
od 01. 01. 2022. 

 

E. Neodporúča: 

1. Majetkoprávne vysporiadanie medzi PSK a mestom Humennom, ktoré bude spočívať v zámene 
pozemkov vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja - pozemok parc. č. C KN 3907 o výmere 
870 m2 a parc. č. C KN 3302/3 o výmere 1 588 m2 (pozemok odčlenený GP č. 50788060-21/2019 
z pôvodnej parc. č. C KN 3302/1) za pozemky vo vlastníctve mesta Humenné -  parc. č. C KN 4990/2 
o výmere 244 m2, pozemok  parc. č. C KN 2906/92 o výmere 91 m2 a pozemkov pod Cestným 
obchvatom Podskalka v rámci stavby: „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto 
Humenné“ o celkovej výmere mestských pozemkov 7 409 m2.  

 

V Prešove dňa 25 .05. 2021 

  

 

 

Overovateľ: Mgr. Daniela Lenková, v.r.  PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

predseda komisie 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Holubová, v.r.  

  

 

 

 

 

Sekretár komisie: PaedDr. Ján Furman, v.r. 

 

  

 


