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Uznesenie č. 15/2019 

z mimoriadneho zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 
pri Zastupiteľstve PSK konaného dňa 29. 01. 2019 v Prešove  

 

A. Berie na vedomie: 
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  
2. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu novej siete stredných škôl v PSK . 
3. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa ruší Obchodná 

akadémia, Komenského 5, Bardejov. 
4. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu na vyradenie SPŠ, Svidník zo siete škôl a 

školských zariadení SR a návrhu na zaradenie Školy umeleckého priemyslu, Svidník do 
siete škôl a školských zariadení SR.  

5. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu Dohody o spojení škôl rôzneho druhu a typu 
a o zmene zriaďovateľa Gymnázia, Dukelská 30, Giraltovce.                              

6. Informáciu PaedDr. Furmana o  prebytočnosti nehnuteľného majetku v správe SPŠ 
strojníckej, Prešov. 

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

B. Schvaľuje: 

1. Doplnenie programu rokovania komisie v bode 5. Rôzne o bod c) Prebytočnosť 
nehnuteľného majetku v správe SPŠ strojníckej, Prešov. 

2. Program rokovania komisie. 
3. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Mgr. Petra Vaščáka. 

 

C. Konštatuje, že: 
1. nehnuteľný majetok v správe SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov vedený na LV č. 

12893, k.ú. Prešov, pozemky odčlenené Geometrickým plánom č. G1-2516/18 na 
úpravu hraníc pozemkov parc. č. 855/2, 855/3, 855/8, 855/35 na oddelenie pozemkov 
parc. č. 855/10, 855/41 zo dňa 17.12.20118, úradne overeným OÚ Prešov – katastrálny 
odbor, a to parc. č. 855/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 437 m2, parc. č. 
855/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 897 m2, parc. č. 855/41 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1 306 m2 a stavba - trafostanica súp. č. 11985 na parc. č. 
855/35 a stavba garáží bez súp. č.  na parc. č. 855/3 je pre potreby regionálneho 
školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 
 

D. Odporúča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na vyradenie ZŠ ako org. zložky Spojenej školy, 

Centrálna 464, Svidník zo siete škôl a školských zariadení SR, vyradenie SOŠ 
technickej, Svidník zo siete škôl a školských zariadení SR, vyradenie SPŠ, Svidník zo 
siete škôl a školských zariadení SR a zaradenie ŠUP, Svidník ako org. zložky Spojenej 
školy, Centrálna 464, Svidník do siete škôl a školských zariadení SR. 

2. Vedúcemu odboru, aby návrh novej siete stredných škôl v PSK prerokoval s poslancami 
v jednotlivých volebných obvodoch a s riaditeľmi dotknutých stredných škôl. 

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2019, 
ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov . 

4. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na vyradenie Strednej priemyselnej školy, 
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník zo siete škôl a školských zariadení SR                                    
k 31. 08. 2020.  
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5. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na zaradenie Školy umeleckého priemyslu, 
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník do siete škôl a školských zariadení SR                            
od 01. 09. 2020. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh Dohody o spojení škôl rôzneho druhu a typu 
a o zmene zriaďovateľa Gymnázia, Dukelská 30, Giraltovce medzi PSK a mestom 
Giraltovce. 

  
  
  

 
V Prešove dňa 29.01.2019 
 
 
 
 
 
Overovateľ:         PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 
Mgr. Peter Vaščák, v.r.                            predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:       Sekretár komisie: 
Ing. Lenka Holubová, v.r.    PaedDr. Ján Furman, v.r.  


