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Uznesenie č. 26/2020 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
konaného dňa 25.02.2020 v Prešove  

 
A. Berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  
2. Informatívnu správu odboru školstva o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na SŠ na 

území PSK so zameraním na okres Levoča. 
3. Informatívnu správu  o postupe prác pri riešení stredného školstva v okrese Kežmarok.  
4. Informáciu  PaedDr. Furmana o žiadosti VSD, a. s. vo veci uzavretia budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena na nehnuteľný majetok vo vlastníctve PSK – správca: SOŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina. 
5. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti spoločnosti MK – Gastro servis, s .r. o., Poprad – Veľká vo 

veci odkúpenia časti pozemkov v správe Gymnázia, Poprad. 
6. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Michala Lepetáka, ml. vo veci odkúpenia parc. C KN č. 272/2, k.ú. 

Bijacovce v správe Spojenej školy, Bijacovce.    
 

B. Schvaľuje: 

1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Mgr. Danielu Lenkovú. 
2. Zmenu programu rokovania komisie, a to presun bodov 5. a 7. a. na marcové rokovanie komisie. 
3. Program rokovania komisie. 

 

C. Odporúča: 
1. Predsedovi PSK uzatvoriť Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) na 

pozemkoch C KN č. 7522/25 a C KN č. 7522/26 pre stavbu objektu kanalizačnej prípojky SO08,  k. ú. Snina 
v prospech oprávneného z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36599361, 
Mlynská 31, Košice za odplatu. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku – pozemok  parc. č. E KN 1825/42 zastavaná 
plocha o výmere 168 m2, vedený na LV č. 1625, k.ú. Spišská Sobota, v správe Gymnázia Kukučínova 
4239/1, Poprad v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.   

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku – pozemok  parc. č. C KN 272/2 zastavaná 
plocha o výmere 23 m2, vedený na LV č. 44, k.ú. Bijacovce, v správe Spojenej školy, Bijacovce v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.        

 
D. Konštatuje, že: 

1. nehnuteľný majetok – pozemok  parc. č. E KN 1825/42 zastavaná plocha o výmere 168 m2, vedený na                     
LV č. 1625, k.ú. Spišská Sobota, v správe Gymnázia Kukučínova 4239/1, Poprad je pre potreby 
regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom, 

2. nehnuteľný majetok – pozemok  parc. č. C KN 272/2 zastavaná plocha o výmere 23 m2, vedený na                             
LV č. 44, k.ú. Bijacovce, v správe Spojenej školy, Bijacovce je pre potreby regionálneho školstva 
prebytočným nehnuteľným majetkom. 
 

V Prešove dňa 25.02.2020 
 
 
Overovateľ: Mgr. Daniela Lenková, v.r.  PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

predseda komisie 

 

Zapísala:  
Ing. Lenka Holubová, v.r. 

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

   

 


