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Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy                     
a športu  pri  Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

10. august 2020 – 11. august 2020, Tatranská Lesná 
 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

Príloha: Uznesenie č. 31/2020 Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve 
PSK zo dňa 11. 8. 2020 

Program: 

1) Otvorenie – Predseda komisie Dr. Damankoš privítal prítomných a konštatoval, že prítomných je 
jedenásť členov komisie a teda komisia je uznášaniaschopná. Oznámil, že zapisovateľom zasadnutia 
bude Dr. Kredátus a za overovateľa zápisnice navrhol RNDr. Marcela Tkáča. Pripomienky a 
doplňujúce návrhy na doplnenie programu neboli. Materiály na rokovanie boli odoslané emailovou 
formou všetkým členom komisie spolu s pozvánkou. Hodnotenie činnosti komisie od roku 2017 bude 
prerokované na ďalšom zasadnutí komisie.  
Komisia všetkými jedenástimi hlasmi schválila overovateľa RNDr. Marcela Tkáča.  

2) Kontrola plnenia uznesení – Dr. Damankoš konštatoval, že uznesenia boli realizované.  
Hlasovanie: 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
plnenie uznesení bez pripomienok. 
  za- 11    proti - 0  zdržal sa - 0 
 

3) Návrh VZN PSK č. xx/2020 – zrušenie SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, zrušenie Obchodnej 
akadémie, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a zriadenie Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa 
Dr. Furman informoval, že ide o uzavretie legislatívneho procesu vytvorenia Spojenej školy, 
Jarmočná 108 v Starej Ľubovni. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Jarmočná 132  v Starej Ľubovni  
ostane aj po vytvorení spojenej školy v manažmente novozriadenej školy. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 
PSK schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2020, 
ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, 
Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa dňom 01.09.2020. 

za- 11   proti - 0   zdržal sa – 0 

 

4) Optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – okresy 
Vranov nad Topľou, Snina a  Humenné (Uznesenie Z PSK č. 482/2020 bod B. 1. zo dňa 
22.06.2020) 

Dr. Furman prezentoval informácie týkajúce sa rokovania vo Vranove nad Topľou s poslancami 
Z PSK za daný okres a zainteresovanými riaditeľmi. Navrhnutý bol variant zrušenia Spojenej školy, 
Čaklov 249 a jej začlenenie ako Elokovaného pracoviska SOŠ, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad 
Topľou. Škola v Čaklove sa bude profilovať ako škola na vzdelávanie MRK, najmä v odboroch 
skupiny „F“ a tí najlepší absolventi budú pokračovať v odboroch „H“ vo Vranove nad Topľou.  
Dr. Damankoš – položil otázku, prečo nedochádza k spojeniu Obchodnej akadémie a Gymnázia, čo 
by bolo logické. 
Dr. Furman – spojenie OA a Gymnázia nie je v súčasnosti možné pre výrazný odpor verejnosti ako 
aj samosprávy vo Vranove a poslancov Z PSK za tento okres.  
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Mgr. Šmilňák – obdobná situácia bola v Medzilaborciach, kde to dospelo neriešením  až do situácie, 
že Gymnázium v Medzilaborciach je v krachu. Zároveň položil otázku, že verejný záujem je to, čo 
chce úzka skupina ľudí okolo obchodnej akadémie a gymnázia vo Vranove nad Topľou alebo to, čo 
je komplexné riešenie z pohľadu PSK.  
Dr. Damankoš – je komisia orgánom odborným, alebo politickým ? Nespojenie obchodnej akadémie 
a gymnázia je v konečnom dôsledku zlým riešením  a problém vranovských škôl sa odsúva.  
Mgr. Madzinová – podľa jej názoru by sa mala problematika gymnázia a obchodnej akadémie nechať 
tak a počkať ako sa to vyvinie.  
Dr. Damankoš – presun SŠ Čaklov pod SOŠ, A. Dubčeka je samozrejme riešením, ale problém 
obchodnej akadémie a gymnázia ostáva nevyriešený.  
Dr. Ferenčák – položil otázku, či sú poslanci Z PSK za okres Vranov nad Topľou za toto riešenie, 
teda Čaklov a Dubček, ak áno, tak potom je potrebné to riešiť tak, ako chcú poslanci za okres. 

Hlasovanie – okres Vranov nad Topľou: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Spojenej školy, Čaklov 249 zo siete škôl a školských zariadení 
SR k 31. 08. 2021. 

za- 11    proti - 0   zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školského internátu, Čaklov 249 ako súčasti Spojenej školy, 
Čaklov 249 zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021. 

za- 11   proti - 0  zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školskej jedálne, Čaklov 249 ako súčasti Spojenej školy, 
Čaklov 249 zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021. 

za- 11    proti - 0   zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Elokovaného pracoviska, Čaklov 249 ako súčasti Strednej 
odbornej školy, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou  do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 
09. 2021. 

za- 11   proti - 0  zdržal sa - 0  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Školského internátu, Čaklov 249 ako súčasti Strednej odbornej 
školy, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou  do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2021. 

za- 11   proti - 0  zdržal sa - 0  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Školskej jedálne, Čaklov 249 ako súčasti Strednej odbornej 
školy, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou  do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2021. 

za- 11   proti - 0  zdržal sa - 0  

         Dr. Furman prezentoval situáciu v Snine, kde sa objavili tri možnosti riešenia problému škôl – 
spojenie gymnázia a strednej priemyselnej školy, druhé riešenie je zmena zriaďovateľskej pôsobnosti  
gymnázia z PSK na mesto, tretia možnosť je spojenie strednej priemyselnej školy a strednej odbornej 
školy. Variant, ktorý vzišiel z rokovaní s poslancami Z PSK za daný okres, so zástupcami miestnej 
samosprávy  je zrušenie strednej odbornej školy a vytvorenie elokovaného pracoviska ako súčasti 
strednej priemyselnej školy v priestoroch strednej odbornej školy.  
Dr. Damankoš – navrhol, aby spojenie gymnázia a SPŠ išlo ako návrh školskej komisie a nie odboru 
školstva.  
Mgr. Šmilňák – podporil túto možnosť, ako návrh komisie. 
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Dr. Damankoš – neriešením otázky gymnázia v Snine sa situácia vyrieši obdobne zle, ako 
v Medzilaborciach, gymnázium zanikne a je tam ešte konkurencia vo forme cirkevného gymnázia. 
Mgr. Šmilňák – PSK by mal predbiehať legislatívu, ak do roka bude novela zákona o názve škôl, 
a teda už nebude „spojená škola“, ale „gymnázium a stredná priemyselná škola“ nevidí dôvod na 
nezlúčenie týchto škôl, ak si ponechajú svoje názvy. 
Mgr. Šmilňák – navrhnime teda poslanecký návrh, nie návrh odboru školstva na spojenie SPŠ 
a gymnázia. 
Dr. Ferenčák – je za zachovanie samostatného gymnázia. 
Mgr. Šmilňák – navrhol prerokovať tento návrh v poslaneckých kluboch a s predsedom PSK. 
Dr. Ferenčák -  nie je nutné sa ponáhľať s riešením gymnázia v Snine a je možné ho dofinancovať, 
ak by malo ekonomické problémy. 
Dr. Damankoš – konštatoval, že asi najlepším riešením mala byť optimalizácia urobená naraz 
a v celku, čo však už nie je možné. 

Hlasovanie – okres Snina: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina zo siete 
škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021. 

za- 0   proti – 0           zdržal sa - 11 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školského internátu, Sládkovičova 2723/120, Snina ako súčasti 
Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 
08. 2021. 

za- 0   proti - 0   zdržal sa - 11 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školskej jedálne, Sládkovičova 2723/120, Snina ako súčasti 
Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 
08. 2021. 

za- 0   proti - 0  zdržal sa - 11 

 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Elokovaného pracoviska, Sládkovičova 2723/120, Snina ako 
súčasti Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059/23, Snina do siete škôl a školských zariadení 
SR od 01. 09. 2021. 

za- 0  proti - 0  zdržal sa - 11 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Školského internátu, Sládkovičova 2723/120, Snina ako súčasti 
Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059/23, Snina do siete škôl a školských zariadení od 01. 
09. 2021. 

za- 0   proti - 0  zdržal sa - 11  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Školskej jedálne, Sládkovičova 2723/120, Snina ako súčasti 
Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059/23, Snina do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 
09. 2021. 

za- 0   proti - 0   zdržal sa - 11 
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          Dr. Furman – informoval o rokovaní ohľadom optimalizácie v Humennom so všetkými 
zainteresovanými stranami a riešení, ktorým je zriadenie Spojenej školy, Komenského 1, Humenné  
s dvomi organizačnými zložkami zložkami Obchodná akadémia a Hotelová akadémia.  

Hlasovanie – okres Humenné: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť  vyradenie Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné  zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 08. 2021.  

za- 11   proti - 0  zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školského internátu, Štefánikova 28, Humenné ako súčasti 
Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné  zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021. 

za- 11   proti - 0   zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školskej jedálne, Štefánikova 28, Humenné  zo siete škôl a 
školských zariadení SR k 31. 08. 2021. 

za- 11    proti - 0  zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 08. 2021.  

za- 11   proti - 0   zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školskej jedálne, Komenského 1, Humenné ako súčasti 
Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 
2021. 

za- 11   proti - 0  zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Spojenej školy, Komenského 1, Humenné s organizačnými 
zložkami Hotelová akadémia a Obchodná akadémia do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 
2021. 

za- 11   proti - 0   zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Školskej jedálne, Komenského 1, Humenné ako súčasti 
Spojenej školy, Komenského 1, Humenné do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2021. 

za- 11   proti - 0  zdržal sa - 0 

5) Návrh na zrušenie Uznesenia Z PSK č. 220/2019 bod. A.1. písm. a) zo dňa 17.06.2019 
Dr. Furman – vzhľadom na aktualizácie od roku 2019 je potrebné zrušiť v Zastupiteľstve PSK 
uznesenie z roku 2019. 

Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zrušenie Uznesenia č. 220/2019 bod A.1. písmeno a) prijaté na                   
14. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 17. júna 2019, ktorým bola 
schválená zmena sídla Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné z adresy  Štefánikova 28, 
Humenné na Komenského 1, Humenné od 1. 9. 2020. 

za- 11   proti - 0  zdržal sa - 0 
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6)  Rokovací poriadok komisií  Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
Mgr. Madzinová  - navrhla zmeny v návrhu rokovacieho poriadku komisií  a to v článku II, bod 5  
uviesť ako bod 11 v článku I. a v článku V. v bode 12 vynechať poslednú vetu. 

Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva PSK s pripomienkami.  

za- 11   proti - 0  zdržal sa - 0 

 
7) Schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované 

projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 
      Dr. Furman prezentoval žiadosti o financovanie týchto projektov, zároveň informoval komisiu, že ide   
      o projekty v rámci iniciatívy „Catchin Up Regions“. 

 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 
15.04.2020.  

za- .10   proti - 0  zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 268 163,76 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. 

za- 10   proti - 0  zdržal sa - 0 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
v projekte  „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“ z rozpočtu kraja. 

za- 10   proti - 0   zdržal sa – 0 

 
8) Majetkové prevody – PaedDr. Ján Furman 
8A) Žiadosť spoločnosti KEN-EX, spol. s r. o., Prešov o uzatvorenie dodatku k zmluve o užívaní  
       spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA 

Spoločnosť KEN-EX, spol. s r. o., Prešov požiadala PSK o uzavretie dodatku k Zmluve o užívaní 
spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA, ktorým by došlo k úprave ľadohodín.  

       Dr. Furman informoval o priebehu rokovaní s majiteľom PSK Arény a zoznámil komisiu so situáciou   
       v prešovskom hokeji v súčasnosti. 

Mgr. Šmilňák – vníma žiadosť KEN – EX, spol. s.r.o. ako formu nátlaku PSK ako menšinového 
vlastníka PSK arény (49%).  
Dr. Ferenčák – zmluva s PSK je platná.  
Dr. Chamillová – konštatovala, že v Starej Ľubovni je spolupráca s KEN – EX, spol.s.r.o. zatiaľ 
bezproblémová. 
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Mgr. Lenková – PSK Aréna vznikla práve preto, aby sa rozvíjalo korčuľovanie  a hokej v Prešove, 
pretože bol zimný štadión plný a bola potreba ďalších hodín. 
Dr. Damankoš navrhol, aby komisia neodporučila Zastupiteľstvu PSK schváliť Dodatok k zmluve.  

Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti  PSK ARÉNA zo 
dňa 03.03.2017.  

  za- 0   proti - 6  zdržal sa - 4 

 8B) Kúpa pozemku pre potreby elokovaného pracoviska SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa  
        v obci Lomnička – zmena znenia uznesenia  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK Uznesením č. 29/2020 bod C. 
15. zo dňa 02.06.2020 prijala uznesenie v znení „Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 
pri Z PSK  odporúča 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.“  

Na základe požiadavky Odboru majetku a investícií Ú PSK je potrebné urobiť zmenu znenia 
uznesenia, a to z kúpy na prevod pozemku a doplnenie zriadenia vecného bremena. 

Odbor školstva navrhuje zrušiť bod C. 15. Uznesenia č. 29/2020 zo dňa 02.06.2020 a prijať nové 
uznesenie (viď. návrh uznesenia). 
Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť prevod pozemku C KN  č. 432 ostatná plocha o celkovej výmere 8 128 
m2, vedený na LV č. 999, k.ú. Lomnička do vlastníctva PSK za účelom výstavby verejnoprospešnej 
stavby – školy/školského komplexu a zriadenie práva prechodu a prejazdu po parc. E KN č. 6296/1 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 019 m2, vedenej na LV č. 926, k.ú. Lomnička a parc. č. E KN 
č. 1832/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 549 m2, vedenej na LV č. 613, k.ú. Lomnička.   

  za- .10   proti - 0  zdržal sa - 0 

 8C) SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov – prebytočný nehnuteľný majetok – Byt na ul. P.  
        Horova 

SOŠ podnikania, Prešov oznámila PSK prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to Bytu na ulici P. 
Horova, inv. č. 21533, rok obstarania 1994 vedeného na LV č. 11130, k.ú. Prešov a pozemku parc. C 
KN č. 14754 v podiele 58/6096 vedeného na LV č. 11131, k.ú. Prešov.  

Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 
nehnuteľný majetok v správe Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov, a to byt č. 
31 nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 6319 na parc. C KN č. 14754, inv. č. 21533, rok obstarania 
1994, LV č. 11130, k.ú. Prešov a pozemok parc. C KN č. 14754 v podiele 58/6096, LV č. 11131, k.ú. 
Prešov sú pre potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom.  

 za- 3   proti - 4  zdržal sa - 3 

8D) Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov – odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku – 
pozemky parc. č. C KN 1618/53 a parc. č. C KN 1618/92 – žiadateľ: Ľ. Roman, Bardejov 

Ľubomír Roman bytom Bardejov požiadal správcu majetku – Spojenú školu, Štefánikova 64, 
Bardejov o odkúpenie pozemkov parc. č. C KN 1618/53 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 
m2 a parc. č. C KN 1618/92 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 557 m2, LV č. 10575, k.ú. Bardejov. 
Predmetné pozemky chce žiadateľ využívať pre účely podnikateľskej činnosti. 

Správca majetku i Rada školy pri SŠ, Štefánikova 64, Bardejov s prevodom súhlasia. Uvedené 
pozemky škola nevyužíva pre potreby VVP a sú pre školu prebytočné. 
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ZP č. 54/2020 vo veci stanovenia VŠH pozemkov za účelom prevodu vlastníctva, ktorý 
vypracoval Ing. Lissý bytom Mohroluh, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie – pozemné stavby, 
odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác bola stanovená VŠH predmetného 
nehnuteľného majetku vo výške 10 406,77 € (9,79 €/1 m2), z toho: 

pozemok parc č. C KN 1618/53 (506 m2) 4 953,74 € 

pozemok parc č. C KN 1618/92 (557 m2) 5 453,03 € 

Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 
nehnuteľný majetok v správe Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov, a to pozemky parc. č. C KN 
1618/53 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m2 a parc. č. C KN 1618/92 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 557 m2, LV č. 10575, k.ú. Bardejov sú pre potreby regionálneho školstva 
prebytočným nehnuteľným majetkom.  

 za- 8    proti - 0   zdržal sa - 2 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK odpredať nehnuteľný majetok v správe Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov, 
a to pozemky parc. č. C KN 1618/53 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m2 a parc. č. C KN 
1618/92 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 557 m2, LV č. 10575, k.ú. Bardejov formou obchodno-
verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

 za- 8   proti - 0  zdržal sa - 2 

8E) Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné - zriadenie vecného bremena k nehnuteľnému 
majetku (parc. č. C KN 3359 – diel 13) v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. 

VVS, a.s. požiadala samosprávny kraj o uzavretie zmluvy  o zriadení vecného bremena pre 
stavbu „Humenné, ul. Mierová, Gaštanová – rekonštrukcia kanalizácie“. Správca (Obchodná 
akadémia, Komenského 1, Humenné) parc. č. C KN 3359 – ostatná plocha o výmere 4 971 m2, LV č. 
8358, k.ú. Humenné súhlasí so zriadením vecného bremena  v zábere 542 m2 (diel 13). 

ZP č. 54/2019 zo dňa 29.07.2019 bola stanovená VŠH práv a závad – vecné bremeno podľa GP 
č. 43891543-11/2019 – diel č. 13 záber o výmere 542 m2 vo výške 1 564,72 €. 

Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
predsedovi PSK uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena na nehnuteľný majetok v správe 
Obchodnej akadémie,  Komenského 1, Humenné, a to na pozemok parc. č. C KN 3359, LV č. 8358, 
k.ú. Humenné v zábere 542 m2 (GP č. 43891543-11/2019 – diel č. 13) v prospech Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36 570 460, Komenského 50, Košice – účel: majetkoprávne 
vysporiadanie pozemku pre stavbu „Humenné, Ul. Mierová, Gaštanová – rekonštrukcia kanalizácie“ 
za odplatu. Vecné bremeno bude spočívať v práve umiestnenia, prevádzky, opravy a údržby 
podzemnej inžinierskej siete (kanalizačné potrubie). 
  za- 10   proti – 0         zdržal sa -  2 

8F) SOŠ služieb, Hlavná 6, Stropkov - odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku – stavba 
Škola s.č. 16 na parc. č. C KN 682/1, k.ú. Stropkov a pozemok parc. č. C KN 682/1 – žiadateľ: 
ROKOLOR s.r.o., Breznica 8 

Spoločnosť ROKOLOR s.r.o., Breznica 8 požiadala o odkúpenie nehnuteľného majetku v správe 
SOŠ služieb, Stropkov, a to budovy súp. č. 16 - Škola na pozemku parc. č. C KN 682/1 a pozemku 
682/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 656 m2, LV č. 57, k.ú. Stropkov. Spoločnosť chce 
nehnuteľnosť využívať na podnikateľské účely – zriadenie špecializovanej predajne farieb. 
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Správca majetku vo svojom stanovisku uvádza, že predmetný nehnuteľný majetok je pre 
organizáciu prebytočným nehnuteľným majetkom. Navrhuje realizovať odpredaj obchodno-verejnou 
súťažou. 

Rada školy pri SOŠ služieb, Hlavná 6, Stropkov s odpredajom súhlasí.  

ZP č. 11/2020 vo veci stanovenia VŠH, ktorý vypracoval Ing. Malina bytom Stropkov, znalec 
v odbore stavebníctvo, odvetvie – pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností bola stanovená VŠH 
predmetného nehnuteľného majetku vo výške 176 397,96 €, z toho: 

 

Stavba – Škola č. s. 16 na p. CKN č. 682/1, k.ú. Stropkov 159 729,00 € 

pozemok parc č. C KN 682/1 (656 m2) 16 668,96 € 

Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 
nehnuteľný majetok v správe Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6, Stropkov, a to budova súp. č. 
16 - Škola na pozemku parc č. C KN 682/1 a pozemok parc č. 682/1 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 656 m2, LV č. 57, k.ú. Stropkov je pre potreby regionálneho školstva prebytočným 
nehnuteľným majetkom.  

 za- .8   proti - 0  zdržal sa - 2  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK odpredať nehnuteľný majetok v správe Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6, 
Stropkov, a to budovu súp. č. 16 - Škola na pozemku parc. č. C KN 682/1 a pozemok parc č. 682/1 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 656 m2, LV č. 57, k.ú. formou obchodno-verejnej súťaže 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

 za- 8    proti - 0               zdržal sa - 2 

8G) Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad - odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku – 
parc. č. C KN 1417/205, k.ú. Spišská Sobota – žiadatelia: Ing. Katialová, Poprad a Ing. Juščák, 
Poprad 

Ing. Zuzana Katialová  bytom Poprad a Ing. Peter Juščák bytom Poprad zastúpení spoločnosťou 
STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o., Poprad požiadali samosprávny kraj o odkúpenie časti parc. č. 2241/, 
LV č. 1625, k.ú. Spišská Sobota o výmere cca  155 m2. Uvedená parcela je v správe Gymnázia, 
Kukučínova 4239/1, Poprad. 

GP č. 45498083-07/2020 zo dňa 24.03.2020 úradne overeným OÚ Poprad dňa 02.04.2020 na 
oddelenie pozemku parc. č. C KN 1417/205 a jeho majetkoprávne usporiadanie bola určená výmera 
pozemku, ktorý má byť predmetom predaja vo výmere 156 m2.  

Správca majetku i Rada školy pri Gymnáziu, Poprad s odpredajom súhlasia. 

ZP č. 202/2020 vo veci stanovenia VŠH, ktorý vypracoval Ing. Zahradník bytom Poprad, znalec 
v odbore stavebníctvo, odvetvie – pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti bola stanovená VŠH 
nehnuteľného majetku vo výške 5 090,28 € (32,63 €/m2). 

Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 
nehnuteľný majetok v správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad, a to pozemok parc. č. C KN 
1417/205 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 156 m2, LV č. 1625, k.ú. Spišská Sobota je pre 
potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom.  

 za- 7    proti - 0  zdržal sa - 3 
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Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK odpredať nehnuteľný majetok v správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad, 
a to pozemok parc. č. C KN 1417/205 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 156 m2, LV č. 1625, k.ú. 
Spišská Sobota  

 za- 7   proti - 0  zdržal sa - 2 

8H) Hotelová akadémia, Prešov - odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku – parc. č. C KN 
213/3, k.ú. Prešov – žiadateľ: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 
 

Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku požiadal samosprávny kraj o odkúpenie 
pozemku na Baštovej ulici, a to parc. č. C KN 213/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2.  

Žiadateľ v roku 2019 odkúpil od samosprávneho kraja objekt nefunkčnej kotolne na Baštovej ulici, 
ktorý bol v správe HA, Prešov. Bývalú kotolňu po prestavbe chce žiadateľ využiť na skladové priestory 
pre kompenzačné pomôcky (v podzemí) a parkovacie miesta vrátane oddychovej zóny (nad úrovňou 
terénu). Spomínaný objekt, ktorý už je vo vlastníctve žiadateľa sa však nachádza aj na pozemku, ktorý 
je stále vo vlastníctve PSK a ktorý je predmetom danej žiadosti. Z toho dôvodu, nie je možné objekt 
využiť tak, ako je uvedené v kúpnej zmluve, nakoľko by žiadateľ pri plánovaných rekonštrukčných 
prácach zasiahol aj do cudzieho vlastníctva. 

Správca majetku i Rada školy pri HA, Prešov už v roku 2018 súhlasili s odpredajom predmetnej 
parcely. 

 Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 
nehnuteľný majetok v správe Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov, a to pozemok parc. č. C KN 
213/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2, LV č. 12718, k.ú. Prešov je pre potreby 
regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom.  

  za- 10   proti - 0   zdržal sa -0  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK odpredať nehnuteľný majetok v správe Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov, 
a to pozemok parc. č. C KN 213/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2, LV č. 12718, k.ú. 
Prešov žiadateľovi: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Hlavná 137, Prešov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa formou obchodno-verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK. 

 za- 10   proti - 0  zdržal sa - 0 
 
9) Rôzne    

a) Zmena Výzvy pre región 2020. 
Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
zmenu Výzvy pre región 2020, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho 
kraja uznesením č. 392/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraj dňa 
10. februára 2020 a uznesením 467/2020 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraj dňa 25. mája 2020 k Výzve pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja. 

 za- 10    proti – 0             zdržal sa - 0 

 
b) Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

PSK v platnom znení – Výzva pre región pre rok 2020. 
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Hlasovanie 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v 
platnom znení – Výzva pre región pre rok 2020. 

za- 9   proti - 0   zdržal sa – 1 

 
10) Záver 

Dr. Damankoš poďakoval všetkým za aktívnu účasť.  
 

 
 
V Tatranskej Lesnej 11. 08. 2020 

 
 

Overovateľ: RNDr. Marcel Tkáč, v.r.                                                     PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

                                                                                                      predseda komisie  
 
 
 
 

Zapísal:  

Mgr. Juraj Kredátus, PhD., v.r.                                               Sekretár komisie: PaedDr. Ján Furman, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vypracoval: Mgr. Juraj Kredátus, PhD.  


