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Uznesenie č. 34/2020 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
konaného dňa  12. 11. 2020  

 

A. Berie na vedomie: 
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  
2. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022. 
3. Informáciu Ing. Olekšákovej o návrhu VZN PSK č. xx/2020, ktorým sa mení VZN PSK č. 18/2010 o 

poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským 
zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, 
súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 
22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK 
č. 56/2016 a VZN PSK č. 79/2019. 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti mesta Kežmarok vo veci odkúpenia nehnuteľného majetku v správe 
SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok na ulici Jakuba Kraya 
v Kežmarku. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti spoločnosti GLOBAL COMMUNICATIONS, s. r. o., Poprad vo 
veci kúpy nehnuteľného majetku v správe SOŠ technickej, Poprad. 

6. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti spoločnosti VSD, a.s. Košice vo veci stanoviska k územnému 
konaniu a určeniu podmienok na zriadenie vecného bremena – stavba „Snina TS15, TS17, TS25, 
TS24, TS26 – úprava VN422“.   

7. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti SOŠ polytechnickej, Humenné vo veci schválenia nájmu 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

8. Informáciu PaedDr. Furmana o prebytočnosti nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy, SNP 16 
v Sabinove, a to budovy školského internátu B, súp. č. 2143 na parc. č. KN C 2665/13 a pozemku parc. 
č. KN C 2665/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 495 m2. 

9. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Hokejovej akadémie Slávia Prešov vo veci uzavretia dodatku 
k zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. 2/2017. 

10. Informáciu PaedDr. Furmana o výpovedi Spojenej školy, SNP 16, Sabinov z nájomnej zmluvy  
uzatvorenej s Národným centrom sclerosis multiplex, n.o., Sabinov.  

11. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti mesta Poprad vo veci prenájmu nebytových priestorov v správe 
SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce.  
 

B. Schvaľuje: 

1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie RNDr. Marcela Tkáča. 
2. Program rokovania komisie. 
3. Prerušenie rokovania o žiadosti mesta Kežmarok vo veci odkúpenia nehnuteľného majetku v správe SOŠ 

agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok na ulici Jakuba Kraya, Kežmarok 
a jej presun na ďalšie rokovanie komisie.  
 

C. Konštatuje, že: 
1. Nehnuteľný majetok v správe SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad, a to pozemok parc. č. C KN 

1549/11 zastavaná plocha o výmere 133 m2, vedený na LV č. 1006  je pre potreby regionálneho 
školstva v okrese Poprad prebytočným nehnuteľným majetkom. 

2. Nehnuteľný majetok v správe Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, a to budova školského internátu B, 
súp. č. 2143 na parc. č. KN C 2665/13 a pozemku parc. č. KN C 2665/13 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 495 m2 je pre potreby regionálneho školstva v okrese Sabinov prebytočným nehnuteľným 
majetkom. 
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D. Odporúča: 
1. Predsedovi PSK schváliť návrh najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022  bez 
pripomienok. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh VZN PSK č. xx/2020, ktorým sa mení VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a 
o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, 
súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 
22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK 
č. 56/2016 a VZN PSK č. 79/2019. 

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť  odpredaj nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. C KN 1549/11 
zastavaná plocha o výmere 133 m2, vedený na LV č. 1006   v správe SOŠ technickej, Kukučínova 
483/12, Poprad v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 
kraja. 

4. Súhlasiť s realizáciou stavby „Snina TS15, TS17, TS25, TS24, TS26 – úprava VN422“ a so zriadením 
vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, Košice za účelom zabezpečenia bezpečnej a bezporuchovej prevádzky (údržba, oprava, 
rekonštrukcia). 

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku  v správe SOŠ 
polytechnickej, Štefánikova 1550/20, Humenné, a to nebytové priestory o výmere 83,64 m2 
nachádzajúce sa na 1. poschodí prístavby budovy súp. č. 1550, parc. C KN 4111/1, pozostávajúce z 3 
miestností kancelárií o výmere 68,25 m2 a spoločných priestorov o výmere 15,39 m2 pre nájomcu: 
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava za cenu 28,00 €/m2/rok za kancelárske priestory 
a 8,30 €/m2/rok za spoločné priestory na dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy, SNP 16, 
Sabinov, a to budova školského internátu B, súp. č. 2143 na parc. č. KN C 2665/13 a pozemok parc. č. 
KN C 2665/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 495 m2 v súlade so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK. 

7. Zastupiteľstvu PSK schváliť dodatok k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. 2/2017 zo dňa 
07.11.2017 uzatvorenej medzi Spojenou školou, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a Hokejovou akadémiou 
Slávia Prešov, o.z., ktorého predmetom bude predĺženie lehoty na vybudovanie šatní a športovísk pre 
žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť v súvislosti s prevádzkou Zimnej tréningovej haly 
na parc. č. C KN 14804/2, LV č. 12693, k.ú. Prešov. 

8. Zastupiteľstvu PSK schváliť prenájom nehnuteľného majetku v správe SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 
1400/1, Poprad – Matejovce, a to plochy o výmere 2 x 1 m2 na východnom a západnom rohu vo výške 
cca 5 m nad úrovňou terénu na obvodovom  múre budovy dielní školy súp. č. 3630, na prac. č. C KN 
823/2, zapísanej na LV č. 605 v obci Poprad, k.ú. Matejovce pre nájomcu: mesto Poprad, Nábrežie 
Jána Pavla II 2802/3, Poprad za účelom umiestnenia a prevádzkovania 2 ks kamier a technického 
zariadenia na prenos dát mestského kamerového systému na dobu neurčitú pri výške nájomného bez 
platieb za energie a služby spojené s nájmom 1,00 € / rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

 
 
 
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. 
 

 


