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Uznesenie č. 19/2019 
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konaného dňa 

03.06.2019 v Prešove  
 

A. Berie na vedomie: 
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  
2. Informáciu  Ing. Panova o návrhu rozdelenia dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2019 v zmysle prílohy č. 1 

materiálu. 
3. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Okresného úradu v Prešove vo veci zmeny v sieti škôl a školských 

zariadení SR. 
4. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu racionalizácie siete škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
5. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov stredných škôl 

zapojených do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. 
6. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti spoločnosti Welcome, s.r.o., Poprad vo veci vyrovnania výmer 

vecného bremena. 
7. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu VSD, a.s., Košice vo veci majetko-právneho vysporiadania. 
8. 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 b. Predfinancovanie a spolufinancovanie 

projektov stredných škôl zapojených do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko-
Slovensko 2014 – 2020 a o bod 6. Majetkové prevody bod 6. a. Žiadosť spoločnosti Welcome spol. s r.o., 
Poprad o vyrovnanie výmery vecného bremena a bod 6. b. Návrh VSD, a.s., Košice na majetko-právne 
vysporiadanie. 

3. Program rokovania komisie. 
 

C. Konštatuje, že: 
1. Nehnuteľný majetok, a to  pozemok C KN č. 12/21  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, vedený 

na LV č. 325, k.ú. Svit, v správe SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit je pre potreby 
regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 
 

D. Odporúča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja. 
2. Predsedovi PSK súhlasiť s vyradením Školskej jedálne, Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov ako súčasti 

Reedukačného centra, Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov zo siete škôl a školských zariadení SR 
k 31.08.2019. 

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť predfinancovanie projektu Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 
5, Bardejov s názvom „Výučba pohostinnosti – základ profesionálnych služieb poskytovaných turistom 
v Čarovnej krajine Rusínov – Lemkov a Pohoranov“ predloženého na základe Výzvy Intereg V-A Poľsko - 
Slovensko 2014 – 2020 z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 95 % z celkových   
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 4 333,82 € a jeho spolufinancovanie  vo výške 5 % 
z celkových   oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 228,10 €. 

4. Zastupiteľstvu PSK schváliť predfinancovanie projektu Spojenej školy, SNP 16, Sabinov s názvom 
„Zlepšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti“ predloženého na základe Výzvy Intereg V-
A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 95 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 424 469,50 € (z toho: bežné výdavky vo 
výške 300 544,85 € a kapitálové výdavky vo výške 123 924,65 €) a jeho spolufinancovanie  vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 22 340,50 € (z toho bežné výdavky vo výške  
15 818,15 € a kapitálové výdavky vo výške  6 522,35 €). 

5. Uzatvorenie zmluvy vo veci zrušenia časti vecného bremena medzi povinným z vecného bremena: 
Welcome, spol. s r.o.,  Karpatská 7, Poprad a oprávneným z vecného bremena I.: Prešovský samosprávny 
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kraj, Námestie mieru 2, Prešov a oprávneným z vecného bremena II.: Školský internát, Karpatská 9, Poprad 
z výmery 131,62 m2 na výmeru 95,44 m2. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku - pozemok C KN č. 12/21  - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 53 m2, vedeného na LV č. 325, k.ú. Svit, v správe SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, 
Štefánikova 39, Svit žiadateľovi: Východoslovenská distribučná, a.s., Košice. 

 
E. Žiada: 

1. Vedenie Úradu PSK zabezpečiť stretnutie Odbornej komisie na hodnotenie predložených žiadostí vo Výzve 
pre región pre rok 2019 s neúspešnými uchádzačmi. 
 
 

V Prešove dňa 03.06.2019 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:        
RNDr. Marcel Tkáč, v.r.     

 PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Zapísala:       
Ing. Lenka Holubová, v.r. 

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

 
 
 
 
 
v.r.     .r.  


