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Uznesenie č. 29/2020 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
konaného dňa  02.06.2020 v Prešove  

 

 

A. Berie na vedomie: 
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  
2. Informáciu PaedDr. Furmana o zasadnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu Prešovského 

samosprávneho kraja vo veci prognózy očakávaného počtu žiakov 1. ročníka pre prijímacie konanie 
na školský rok 2021/2022. 

3. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu optimalizácie siete škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
4. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti spoločnosti KEN-EX, spol. s r. o., vo veci uzavretia dodatku 

k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA.  
5. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu kúpy pozemku pre SOŠ agropotravinársku a technickú, Kežmarok 

v obci Rakúsy. 
6. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa  vo veci kúpy pozemku v obci 

Lomnička za účelom výstavby ďalších priestorov pre elokované pracovisko školy. 
7. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti SPŠ stavebnej, Prešov vo veci kúpy pozemku parc. č. C KN 92/171 

ostatná plocha o výmere 200 m2, k.ú. Valkov. 
8. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti mesta Lipany vo veci odpredaja pozemku C KN č. 455/29 záhrada 

o výmere 577 m2, k.ú. Lipany, vedeného na LV č. 963 v správe Gymnázia, Lipany. 
9. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti obce Čaklov vo veci zriadenia budúceho vecného bremena na parc. 

č. 128, k.ú. Čaklov, vedenej na LV č. 423 v správe Spojenej školy, Čaklov za účelom rozšírenia NN sústavy 
a úpravy distribučnej siete, kanalizácie a vodovodu pre projekt Zariadenie pre seniorov a nájomné byty 
v obci Čaklov. 

10. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu na schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre 
dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 pre SOŠ agropotravinársku 
a technickú, Kežmarok, SOŠ polytechnickú A. Warhola, Medzilaborce a SOŠ, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa. 

11. Informáciu PaedDr. Furmana o  návrhu na zámenu nehnuteľného majetku v k. ú. Kežmarok vo vlastníctve 
PSK za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Kežmarok  bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
 

B. Schvaľuje: 

1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Mgr. Danielu Lenkovú. 
2. Zmenu programu rokovania komisie, a to doplnenie programu rokovania o bod 7. a. Schválenie predloženia 

žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-
2020-57 a o 7. b. Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Kežmarok vo vlastníctve PSK za nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Kežmarok  bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

3. Program rokovania komisie. 
4. Presun bodu 4. Návrh tém na prerokovanie v Z PSK v 2. polroku 2020 na rokovanie komisie v mesiaci 

august 2020. 
 

C. Odporúča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Gymnázia, Duchnovičova 13, Medzilaborce zo siete škôl a školských 

zariadení SR k 31. 08. 2021. 
2. Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Strednej odbornej školy polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 

506, Medzilaborce zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021.   
3. Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školskej jedálne, Mierová 296/15, Medzilaborce ako súčasť Strednej 

odbornej školy polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce zo siete škôl a školských 
zariadení SR k 31. 08. 2021.  
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4. Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školského internátu, Mierová 296/15, Medzilaborce ako súčasť 
Strednej odbornej školy polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce zo siete škôl a 
školských zariadení SR k 31. 08. 2021.  

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Spojenej školy Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
s org. zložkami:  Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2021.  

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6, Stropkov zo siete škôl a 
školských zariadení k 31. 08. 2021.  

7. Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Obchodnej akadémie, Volgogradská 1, Prešov zo siete škôl a 
školských zariadení SR k 31. 08. 2021.  

8. Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete 
škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021. 

9. Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školského internátu, Masarykova 24, Prešov ako súčasť Strednej 
odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021.   

10. Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školskej jedálne, Masarykova 24, Prešov ako súčasť Strednej 
odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021.  

11. Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov s org. zložkami: Obchodná 
akadémia Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov do siete 
škôl a školských zriadení SR od 01. 09. 2021.  

12. Zastupiteľstvu PSK schváliť  zaradenie Školskej jedálne, Masarykova 24, Prešov ako súčasť Spojenej školy, 
Masarykova 24, Prešov do siete škôl a školských zriadení SR od 01. 09. 2021.  

13. Zastupiteľstvu PSK schváliť  zaradenie Školského internátu, Masarykova 24, Prešov ako súčasť Spojenej 
školy, Masarykova 24, Prešov do siete škôl a školských zriadení SR od 01. 09. 2021.  

14. Zastupiteľstvu PSK schváliť kúpu pozemku KN – C č. 437/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1089 
m2, vedeného na LV č. 711, k.ú. Rakúsy do vlastníctva PSK a správy Strednej odbornej školy 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. 

15. Zastupiteľstvu PSK schváliť kúpu pozemku KN – C  č. 432 ostatná plocha o celkovej výmere 8 128 m2, 
vedený na LV č. 999, k.ú. Lomnička do vlastníctva PSK a správy Strednej odbornej školy, Jarmočná  108, 
Stará Ľubovňa. 

16. Zastupiteľstvu PSK schváliť kúpu pozemku KN – C  č. 92/171 ostatná plocha o výmere 200 m2, k.ú. Valkov, 
vedenej na LV č. 1 do vlastníctva PSK a správy Strednej priemyselnej školy stavebnej, Plzenská 1, Prešov.  

17. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj pozemku C KN č. 455/29 záhrada o výmere 577 m2, k.ú. Lipany, 
vedeného na LV č. 963 vo vlastníctve PSK v správe Gymnázia, Komenského 13, Lipany mestu Lipany, 
IČO: 00327379, Krivianska 1, Lipany za účelom výstavby malej ľadovej plochy ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

18. Predsedovi PSK schváliť zriadenie budúceho vecného bremena na parc. č. 128, k.ú. Čaklov, vedenej na LV 
č. 423 v správe Spojenej školy, Čaklov za účelom rozšírenia NN sústavy a úpravy distribučnej siete, 
kanalizácie a vodovodu pre projekt Zariadenie pre seniorov a nájomné byty v obci Čaklov v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

19. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 
Kežmarok – I. etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020 a 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. 
etapa“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 
maximálne 61 500,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu 
mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

20. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020 a 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce“ s 
výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 
maximálne 199 000,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu 
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mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

21. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – I. etapa“, na základe 
zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020 a zabezpečenie finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – I. etapa“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 253 349,89 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

22. Zastupiteľstvu PSK schváliť  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektov:  
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 
Kežmarok – I. etapa“; „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce“; „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – I. etapa“ z rozpočtu kraja. 

23. Zastupiteľstvu PSK schváliť zámenu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi 
Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, Prešov a Mestom Kežmarok, Hlavné námestie 1, 
Kežmarok bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: Prešovský samosprávny kraj odovzdáva 
a mesto Kežmarok nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok, zapísaný na LV č. 592, 
k. ú. Kežmarok, a to pozemky registra CKN parcelné číslo 1938/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
663 m2, parcelné číslo 1938/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, parcelné číslo 1938/15, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, parcelné číslo 1938/67, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 3 670 m2 a stavby súpisné číslo 2247 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/7 
s príslušenstvom, súpisné číslo 2246 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/8 s príslušenstvom, 
súpisné číslo 2245 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/15 s príslušenstvom a mesto Kežmarok 
odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok, 
ktorý ho zveruje do správy Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, MUDr. Alexandra 29, 
Kežmarok, zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Kežmarok, a to pozemky registra CKN parcelné číslo 86/2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2, parcelné číslo 106/19, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 234 m2, parcelné číslo 106/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 777 m2, parcelné číslo 107,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2 a stavby 
súpisné číslo 150 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 107 s príslušenstvom, súpisné číslo 1914 na 
pozemku registra CKN, parcelné číslo 86/2 s príslušenstvom, súpisné číslo 1914 na pozemku registra CKN, 
parcelné číslo 106/19 s príslušenstvom. 
 

V Prešove dňa 02.06.2020 
 
 

 
 
 

 
 
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. 
 

 


