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Uznesenie č. 18/2019 
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 

Zastupiteľstve PSK konaného dňa 23.04.2019 v Prešove  
 

A. Berie na vedomie: 
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  
2. Informáciu PaedDr. Furmana o vyhodnotení výsledkoch kontrol vykonaných 

zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK v školách a v školských zariadeniach 
za I. štvrťrok 2019. 

3. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti mesta Svit vo veci odkúpenia pozemku parc. č. 
12/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 079 m2, LV č. 2278, k. ú. Svit,  v správe 
SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite. 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti mesta Humenné vo veci odkúpenia pozemku 
parc. č. CKN 3907, LV č. 8363, v správe Hotelovej akadémie v Humennom.  

5. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti mesta Humenné vo veci odkúpenia časti 
pozemku parc. č. C KN 3302/1, LV č. 8361, v správe SOŠ technickej v Humennom.  

6. Informáciu PaedDr. Furmana o  spoločnosti Fantázia Svit s. r. o., Svit vo veci súhlasu 
samosprávneho kraja so zaradením žiakov nad 15 rokov do činnosti Súkromnej ZUŠ 
Fantázia, Svit. 

7. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti zriaďovateľa Súkromného gymnázia, Nám. arm. 
gen. L. Svobodu 16 v Bardejove vo veci zmeny zriaďovateľa školy. 

8. Informáciu PaedDr. Furmana o nových investičných akciách pre oblasť vzdelávania 
v roku 2019 a o nadlimitných výdavkoch pri realizovaných projektoch cez IROP a OP 
KŽP. 

9. Informáciu PaedDr. Furmana o piatich stredných odborných školách, ktoré boli vybraté 
v rámci CuRI pre prípravu investičných zámerov.    

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

B. Schvaľuje: 
1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie RNDr. Marcela Tkáča. 
2. Doplnenie programu rokovania komisie v bode 5. Rôzne o bod c. Informácia 

o navrhovaných investičných akciách za oblasť školstva.  
3. Program rokovania komisie. 

 
C. Konštatuje, že: 

1. Nehnuteľný majetok  v správe Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu, 
Štefánikova 39, Svit, a to pozemok parc. č. 12/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1 079 m2, vedenej na LV č. 2278, k. ú. Svit je pre potreby regionálneho školstva 
prebytočným nehnuteľným majetkom.  

2. Nehnuteľný majetok v správe Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné, a to 
pozemok parc. č. C KN 3907 – záhrady o výmere 870 m2, vedený na LV č. 8363, k. ú. 
Humenné nie je pre potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným 
majetkom. 

3. Nehnuteľný majetok v správe SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné, a to časť 
pozemku parc. č. C KN 3302/1 – ostatné plochy o výmere cca 2 550m2, vedený na LV č. 
8361, k. ú. Humenné nie je pre potreby regionálneho školstva prebytočným 
nehnuteľným majetkom.  
 
 

D. Odporúča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej 

školy polytechnickej J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit, a to pozemok parc. č. 12/2 
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zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 079 m2, vedený na LV č. 2278, k. ú. Svit 
v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

 
E. Neodporúča: 

1. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením žiakov nad 15 rokov veku do činnosti Súkromnej 
základnej umeleckej školy Fantázia, Ul. SNP 145/9, Svit – zriaďovateľ:  Fantázia Svit, s. 
r. o., IČO 36 516 317, Sládkovičova 156/43, Svit od 1. 1. 2020. 

2. Predsedovi PSK súhlasiť so zmenou zriaďovateľa Súkromného gymnázia, Nám. arm. 
gen. L. Svobodu 16 v Bardejove z Ing. Branislav Smolka, A. Svianteka 4, Bardejov na 
Deutsch–Slowakische Akademien, a. s. Školská 136/5, Brezno. 
 
 

F. Žiada:  
1. Vedúceho odboru školstva o zasielanie správ o výsledku finančných kontrol vykonaných 

v školách a v školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK spolu so 
stanoviskom rady školy v elektronickej forme spolu s pozvánku na rokovanie komisie. 
 

V Prešove dňa 23.04.2019 
 
 
 
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.  


