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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 
Uznesenie č. 33/2020 

Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK  
zo dňa 07. 10. 2020 – per rollam 

 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

 
A. Berie na vedomie: 

 
1. Vyhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK v školách a školských 

zariadeniach za II. štvrťrok 2020. 

2. Žiadosť mesta Kežmarok o odkúpenie nehnuteľného majetku v správe SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok. 

 
B. Odporúča: 

 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti 

PSK na školský rok 2021/2022 bez pripomienok. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh zmeny Uznesenia Z PSK č. 495/2020 zo dňa 22.06.2020 k schváleniu predloženia 
žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 
nasledovne: v bode A.5. sa mení text: „predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 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 nahrádza sa textom v znení: „predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo 
dňa 15.04.2020.“. 

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaných projektov: „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“, „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ a „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-
2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

4. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu  
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“ s výškou 
spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 411 023,73 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. 

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ s výškou spolufinancovania  5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 371 000,00 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. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 
150“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 
142 000,00 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. 
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7. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch:  „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“, „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ a „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ z rozpočtu kraja. 

8. Zastupiteľstvu PSK schváliť  návrh zmeny Uznesenia Z PSK č. 469/2020 zo dňa 25.05.2020 k Výzve MŠVVaŠ SR na 
predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná 
a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03, a to nasledovne: Znenie uznesenia sa dopĺňa 
bodom B.4 v nasledovnom znení: B. 4. Zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektov pre 
Gymnázium J. Francisciho – Rimavského, Kláštorská 37, Levoča a Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad z vlastných 
zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov vo výške 61 600 EUR.  

9. Zastupiteľstvu PSK schváliť  predfinancovanie výstavby multifunkčného ihriska pre Strednú odbornú školu gastronómie a 
služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov vo výške 32 000,00 EUR (kapitálové finančné prostriedky) do obdobia ich 
refundácie. 

10. Zastupiteľstvu PSK schváliť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v areáli SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov. 

11. Kúpu stavby garáž súp. č. 64 na parc. č. C KN 204/8 a pozemku parc. č. 204/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 
m2 vedených na LV č. 282, k.ú. Starý Smokovec do vlastníctva PSK - správca: SOŠ hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké 
Tatry. 

12. Predsedovi PSK udeliť súhlas SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok na uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k parc. č. C KN 103 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 964 m2, 
vedenej na LV č. 3442, k.ú. Kežmarok za účelom realizácie rekonštrukcie splaškovej a dažďovej kanalizácie 
a rekonštrukcie chodníka. 

13. Predsedovi PSK udeliť súhlas SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1 na uzatvorenie zmluvy resp. zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena k parc. č. C KN 815/1 o výmere 1 608 m2, a to právo prechodu a prejazdu po existujúcej 
komunikácii a umiestnenie inžinierskych sietí (SO 05 kanalizačná splašková prípojka – preložky, SO 09 kanalizačná 
dažďová prípojka, SO 16 preložka telekomunikačnej siete, SO 06 vodovodná prípojka, SO 10 kanalizačná prípojka 
splašková) v zmysle situácie. 

14. Predsedovi PSK udeliť súhlas SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1 na uzatvorenie zmluvy resp. zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena k parc. č. C KN 815/4 o výmere 865 m2, a to právo prechodu, prejazdu a zriadenia novej 
komunikácie SO 15 a preložky telekomunikačnej siete SO 16 v zmysle situácie. 

15. Predsedovi PSK udeliť súhlas SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1 na uzatvorenie zmluvy resp. zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena k parc. č. C KN 821/54, a to právo umiestnenia inžinierskych sietí (SO 09 kanalizačná 
dažďová prípojka, preložka telekomunikačnej prípojky SO16) v zmysle situácie. 

16. Predsedovi PSK udeliť súhlas SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1 na uzatvorenie zmluvy resp. zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena k parc. č. C KN 821/55, a to právo umiestnenia inžinierskych sietí (SO 09 kanalizačná 
dažďová prípojka, SO 10 kanalizačná prípojka splašková) v zmysle situácie. 

17. Predsedovi PSK udeliť súhlas SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1 na zriadenie vecného bremena ako vyvolanej 
investície, a to: preložka časti VN 487 SO 17 parc. č. 821/16, kanalizácia splašková Tatramat – rekonštrukcia SO 18 parc. 
č. 815/1 a parc. č. 815/4, kanalizácia dažďová Tatramat – rekonštrukcia SO 19 parc. č. 815/1 a parc. č. 815/4, prekládka 
NN vedenia na parc. č. C KN 816/1, kde Prešovský samosprávny kraj je na parc. č. C KN 816/1 816/1 povinný a pokračuje 
v trasovaní na parc. č. C KN 815/1, kde je povinným Tatramat a.s., Poprad. 

 
V Prešove 07. 10. 2020 
 
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. 

          


