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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Záznam 

z hlasovania Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK  

per rollam 
 
Prítomní: podľa zaslaných návrhov elektronickou poštou 
Hlasovanie bolo vykonané po dohode s predsedom komisie a sekretárom komisie. 
Hlasovanie bolo vyhlásené prostredníctvom elektronickej pošty dňa 06. 10. 2020 o 08:00 hod. a bolo ukončené 07. 10. 
2020 o 14:00 hod. 
 
Predmetom hlasovania bolo prijatie uznesení:  
1. k návrhu Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský 

rok 2021/2022,    
2. k návrhu na zmenu uznesenia č. 495/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo 

dňa 22. júna 2020. (zmena názvu projektu Stará Ľubovňa), 
3. k schváleniu predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC223-2020-57 (Poprad a Prešov 5 % spolufinancovanie),   
4. k návrhu na zmenu Uznesenia č. 469/2020 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 25.05.2020,  
5. k návrhu na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, Prešov – výstavba multifunkčného ihriska,   
6. k vyhodnoteniu výsledkov kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK v školách 

a školských zariadeniach za II. štvrťrok 2020 a  
7. k majetkovým prevodum, a to: 

a. k žiadosti mesta Kežmarok o kúpu nehnuteľného majetku – správca: SOŠ agropotravinárska a technická, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

b. k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov v areáli SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov, 
c. k súhlasu o majetkový prevod – kúpa garáže pre SOŠ hotelovú, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry,  
d. k žiadosti SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok vo veci súhlasu 

zriaďovateľa k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a 
e. k žiadosti SOŠ elektrotechnickej, Poprad – Matejovce vo veci zriadenia vecného bremena. 

 
 

Podklady boli zaslané 13 členom Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve  PSK. 
 
Z tohto počtu hlasovalo 11 členov komisie. Prehľad hlasovania členov komisie je prílohou tohto záznamu. 
 
Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 

Zastupiteľstve PSK sa považuje za uznášaniaschopné. 
 
V Prešove 07. 10. 2020 
 
 
Overil: 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. 
          


