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Uznesenie č. 10/2018 
zo  zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupite ľstve 

PSK konaného d ňa 09. 10. 2018 v Prešove  
 

A. Berie na vedomie:  
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok. 
2. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti mesta Humenné vo veci zriadenia vecného 

bremena k pozemkom C KN 3355/14 a C KN 3355/1, k.ú. Humenné, vedených na LV    
č. 8358, v správe Obchodnej akadémie v Humennom pre stavbu Rekonštrukcia 
kanalizácie Ul. Komenského v Humennom. Zriadenie vecného bremena mesto žiada   
pre účely vydania stavebného povolenia. 

3. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti spoločnosti EYE, s.r.o., Košice vo veci zriadenia 
budúceho vecného bremena pre uloženie IS – vodovodné potrubie, plynovodné potrubie 
a elektrické vedenie na parc. C 405. 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v.    
vo veci odkúpenia pozemkov na Baštovej ulici v správe Hotelovej akadémie, Prešov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti PaedDr. Mihókovej vo veci súhlasu 
samosprávneho kraja k poskytovaniu služieb žiakom nad 15 rokov veku v Súkromnom 
centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, 
Snina. 

6. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti spoločnosti LifeAcademy, s.r.o., Poprad vo veci 
zmeny v sieti. 

7. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti  Emílie Vantarovej, Dis. art., bytom Snina        
vo veci súhlasu samosprávneho kraja k poskytovaniu umeleckej výchovy a vzdelávania 
pre žiakov nad  15 rokov veku v Súkromnej ZUŠ, Komenského 64/17, Belá nad 
Cirochou.   

8. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Mgr. Kubinského, bytom Poprad, ktorý opätovne 
požiadal samosprávny kraj o súhlas so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti 
Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolný 
Smokovec 21, Vysoké Tatry. 

9. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti  Mgr. Kubinského, bytom Poprad, ktorý 
opätovne požiadal samosprávny kraj o súhlas so zaradením klientov nad 15 rokov do 
činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolný Smokovec 
21, Vysoké Tatry.  

10. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Ing. Blichu – ELBA, bytom Prešov                     
vo veci súhlasu samosprávneho kraja k poskytovaniu služieb žiakom nad 15 rokov veku 
v Súkromnom centre voľného času ELBA, Smetanova 2, Prešov.    

11. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Európskej vzdelávacej agentúry, n.o., Prešov     
vo veci súhlasu samosprávneho kraja so zaradením Jazykovej školy ELBA do siete škôl 
a školských zariadení SR.  

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

B. Schva ľuje: 
1. Program rokovania komisie. 
2. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie RNDr. Marcela Tkáča. 

 
C. Konštatuje, že:  

1. nehnuteľný majetok v správe Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov, a to stavby - 
kotolňa súp. č. 7376 na parc. č. 212/2, k.ú. Prešov, plot od ulice na parc. č. 213/4, 
vodovodná prípojka do kotolne, kanalizačná prípojka na parc. č. 9552/1, plynová 
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prípojka na parc. č. 955/2 a parc. č. 212/2 a pozemky C KN č. 212/2 - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 267 m2, C KN č. 212/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 
m2, C KN č. 213/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 a C KN č. 213/4 - 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 sú pre potreby regionálneho školstva 
prebytočným nehnuteľným majetkom. 
 

D. Odporú ča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania 

v stredných školách v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja na roky 
2019 – 2020 s doplnením, a to, aby sa elokované pracoviská resp. výstavba nových 
objektov určených na výchovu a vzdelávanie realizovala nie pri osadách sociálne 
vylúčených komunít, ale tam, kde sú zamestnávatelia. 

2. Predsedovi PSK súhlasiť so zriadením vecného bremena k pozemkom C KN 3355/14 
a C KN 3355/1, k.ú. Humenné, vedených na LV č. 8358, v správe Obchodnej akadémie 
v Humennom pre stavbu Rekonštrukcia kanalizácie Ul. Komenského v Humennom                  
pre oprávneného z vecného bremena: Mesto Humenné, IČO: 323021, Kukorelliho 34, 
Humenné za odplatu. 

3. Predsedovi PSK súhlasiť s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve vo veci zriadenia 
vecného bremena k pozemku C 405, k.ú. Mlynčeky, v správe SOŠ agropotravinárskej 
a technickej, Kežmarok za účelom uloženia inžinierskych sietí – vodovodné potrubie, 
plynovodné potrubie, elektrické vedenie a umiestnenia 2 ks rúrových priepustov 
a zaústenia rigolov pre oprávneného z vecného bremena: EYE, s.r.o., Smaragdová 19, 
Košice za odplatu. 

4. Nehnuteľný majetok v správe Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov, a to stavby - 
kotolňa súp. č. 7376 na parc. č. 212/2, k.ú. Prešov, plot od ulice na parc. č. 213/4, 
vodovodná prípojka do kotolne, kanalizačná prípojka na parc. č. 9552/1, plynová 
prípojka na parc. č. 955/2 a parc. č. 212/2 a pozemky C KN č. 212/2 - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 267 m2, C KN č. 212/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 
m2, C KN č. 213/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 a C KN č. 213/4 - 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 odpredať žiadateľovi: Východný dištrikt 
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Hlavná 137, Prešov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa za účelom zriadenia evanjelického domu pre seniorov. 

5. Predsedovi PSK súhlasiť s vyradením - Súkromného gymnázia, Rovná 597/15, Poprad, 
Súkromného centra voľného času, Rovná 597/15, Poprad ako súčasti Súkromného 
gymnázia, Rovná 597/15, Poprad zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.12.2018  
a so zaradením Súkromnej spojenej školy, Rovná 597/15, Poprad s org. zložkami 
a súčasťami org. zložiek - Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad, Súkromné 
centrum voľného času, Rovná 597/15, Poprad ako súčasť Súkromnej spojenej školy, 
Rovná 597/15, Poprad, Súkromná základná škola, Rovná 597/15, Poprad, Súkromný 
školský klub detí, Rovná 597/15, Poprad ako súčasť Súkromnej základnej školy, Rovná 
597/15, Poprad, Elokované pracovisko, Francisciho 910/8, Poprad ako súčasť 
Súkromnej základnej školy, Rovná 597/15, Poprad do siete škôl a školských zariadení 
SR od 1. 1. 2019. 
 

E. Neodporú ča: 
1. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením žiakov nad 15 rokov veku do činnosti 

Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
Budovateľská 1992/9, Snina – zriaďovateľ: PaedDr. Jana Mihóková, 1. mája 2056/8, 
Snina od 1. 1. 2019. 

2. 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. 1. 2019. 

3. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením žiakov nad 15 rokov veku do činnosti 
Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,                        
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Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry – zriaďovateľ: Mgr. Marcel Kubinský, Komenského 
586/14, Poprad od 1. 1. 2019. 

4. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením žiakov nad 15 rokov veku do činnosti 
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolný Smokovec 21, 
Vysoké Tatry – zriaďovateľ: Mgr. Marcel Kubinský, Komenského 586/14, Poprad                     
od 1. 1. 2019. 

5. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením žiakov nad 15 rokov veku do činnosti 
Súkromného centra voľného času ELBA, Smetanova 2, Prešov – zriaďovateľ:                          
Ing. Emil Blicha – ELBA, Palárikova 26, Prešov od 1. 1. 2019. 

6. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením jazykovej školy ELBA, Prešov – zriaďovateľ:   
Európska vzdelávacia agentúra, n.o., Solivarská 28, Prešov do siete škôl a školských 
zariadení SR   od 1. 9. 2019 

 
V Prešove dňa 09.10.2018 
 
 
 
 
Overovateľ:         PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 
RNDr. Marcel Tkáč, v.r.                            predseda komisie 
 
 
 
 
Zapísala:       Sekretár komisie: 
Ing. Lenka Holubová, v.r.    PaedDr. Ján Furman, v.r.  


