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Uznesenie č. 02/2018 
zo  zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 

Zastupite ľstve PSK konaného d ňa 07. 03. 2018 v Kežmarku 
 

A. Berie na vedomie:  
1. Informácie o zámere realizácie stredoškolského areálu v meste Kežmarok poskytnuté 

primátorom mesta Kežmarok.   
2. Informáciu PaedDr. Furmana o stave prípravy prijímacieho konania na školský rok 

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

2017/2018.  
4. Informáciu  PaedDr. Furmana o žiadosti Ing. Kukulu, bytom Poprad vo veci predaja časti 

pozemku v správe SOŠ technickej, Poprad. 
5. Informáciu  PaedDr. Furmana o žiadosti mesta Humenné vo veci odpredaja alebo 

prenájmu časti pozemku v správe SOŠ technickej, Humenné. 
6.  Diskusné príspevky členov komisie k predneseným témam. 

 
B. Schva ľuje:  

1. Doplnenie programu rokovania v bode 6. Rôzne o bod 6. a.  Žiadosť Ing. Tarasa Kukulu, 
bytom Poprad o predaj časti pozemku v správe SOŠ technickej, Poprad a o bod 6. b. 
Žiadosť mesta Humenné o odpredaj resp. prenájom časti pozemku v správe SOŠ 
technickej, Humenné,   

2. kontrolu plnenia uznesení s pripomienkami. 
 

C. Konštatuje, že : 
1. zámer výstavby stredoškolského areálu v meste Kežmarok pre potreby presťahovania 

Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Kežmarok, Hotelovej akadémie O. Brucknera, Kežmarok 
a Strednej umeleckej školy, Kežmarok je opodstatnený a požiadavky škôl sú reálne, 

2. že časť pozemku C KN č. 1549/1 o výmere 339 m2 (celková výmera parc. č. C KN 
1549/1 je 11 800 m2), v správe SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad, nie je pre 
potreby regionálneho školstva v okrese Poprad prebytočným nehnuteľným majetkom, 

3. časť pozemku parc. č. C KN 3302/1, v správe SOŠ technickej, Družstevná 1737, 
Humenné, nie je pre potreby regionálneho školstva v okrese Humenné prebytočným 
nehnuteľným majetkom. 

 
D. Odporú ča: 

1. Vedeniu PSK pokračovať v realizácii zámeru prestavby budov va areáli bývalých kasární 
v meste Kežmarok na stredoškolský areál, a to vypracovaním projektovej dokumentácie 
v zmysle požiadaviek škôl. 

2. Vedeniu PSK a mestu Kežmarok predložiť návrh komplexného riešenia areálu bývalých 
kasární a budúceho stredoškolského areálu na rokovanie komisie. 

 
E. Neodporú ča:  

1. Zastupiteľstvu PSK odpredať časť pozemku C KN č. 1549/1 o výmere 339 m2 (celková 
výmera parc. č. C KN 1549/1 je 11 800 m2) v správe SOŠ technickej, Kukučínova 
483/12, Poprad formou obchodno-verejnej súťaže. 

2. Zastupiteľstvu PSK odpredať časť pozemku parc. č. C KN 3302/1, v správe SOŠ 
technickej, Družstevná 1737, Humenné, formou obchodno-verejnej súťaže. 
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F. Žiada:  
1. Vedenie PSK o predloženie definitívnej verzie návrhu budúceho stredoškolského areálu 

na rokovanie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve 
PSK. 
 
 

V Kežmarku dňa 07.03.2018 
 
 
 
Overovateľ:           PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 
Mgr. Daniela Lenková, v.r.                                         predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:         Sekretár komisie: 
Ing. Lenka Holubová, v.r.      PaedDr. Ján Furman, v.r.  
 


