
 1 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 

 
Zápisnica č. 34/2020 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 12.11.2020 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Návrh najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 
4. 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   

5. Majetkové prevody: 
a. Žiadosť mesta Kežmarok o kúpu nehnuteľného majetku – správca: SOŠ agropotravinárska a technická, 

Kušnierska brána 349/2, Kežmarok ako prípad hodný osobitného zreteľa 
b. Žiadosť spoločnosti GLOBAL COMMUNICATIONS, s. r. o., Poprad o kúpu nehnuteľného majetku – správca: 

SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad 
c. Žiadosť VSD, a.s. Košice – stanovisko k územnému konaniu a určenie podmienok na zriadenie vecného 

bremena – stavba „Snina TS15, TS17, TS25, TS24, TS26 – úprava VN422“ 
d. SOŠ polytechnická, Humenné – prenájom nehnuteľného majetku pre ŠIC, Bratislava– prípad hodný 

osobitného zreteľa 
e. Návrh na prebytočnosť nehnuteľného majetku – budova súp. č. 2143  školský internát na parc. č. 2665/13 – 

správca: Spojená škola, SNP 16, Sabinov 
f. Hokejová akadémia Slávia Prešov - návrh na uzavretie dodatku k zmluve o nájme nehnuteľného majetku 

v správe Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov   
g. Spojená škola, SNP 16, Sabinov – ukončenie nájomnej zmluvy s Národným centrom SCLEROSIS 

MULTIPLEX, n.o. 
h. SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce – prenájom nehnuteľného majetku pre mesto Poprad – prípad 

hodný osobitného zreteľa 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
1. Zasadnutie otvoril PhDr. Damankoš, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie. Za 

overovateľa zápisnice a uznesenia bol predsedom komisie navrhnutý RNDr. Marcel Tkáč.   
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje za overovateľa 
zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie RNDr. Marcela Tkáča. 

Za- 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje program rokovania 

komisie. 
Za- 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
 

2. PhDr. Damankoš, PhD. informoval o plnení prijatých uznesení. Uznesenia, ktoré komisia prijala, sú splnené.  
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Hlasovanie: 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie kontrolu 

plnenia uznesení bez pripomienok. 
Za- 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

3. PaedDr. Furman informoval o spôsobe určenia najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 
v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022. 
V rámci tvorby návrhu bolo realizovaných 15 on-line rokovaní po všetkých okresoch a následne súkromní 
a cirkevní zriaďovatelia. Vzhľadom na stanovanú nízku potrebu trhu prácu pri zdravotníckych odboroch odbor 
školstva podporí odvolanie vo veci navýšenia počtu žiakov v týchto odboroch MŠVVaŠ SR nad stanovenú 
prognózu počtu žiakov. Vychádzalo sa zo stanovených štátnych i regionálnych kritérií. Dali sme ešte šancu 
gymnáziám na severovýchode kraja (Svidník, Snina a Medzilaborce). 
PhDr. Damankoš, PhD. – vieme povedať koľko plánujeme percentuálne na gymnáziá? 
PaedDr. Furman – v priemere 25 % za kraj. Sú okresy nad i pod týmto priemerom. Čo sa týka požiadavky OA, 
Humenné vo veci navýšenia počtu žiakov z 48 na 58 odbor školstva nesúhlasí. 
 Hlasovanie: 

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

Za- 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
4. Ing. Olekšáková informovala 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. 
Dôvodom vypracovania dodatku k VZN PSK č. 18/2010 je potreba upraviť spôsob vyúčtovania vydaných jedál 
v školských jedálňach z dôvodu  respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v roku 
2020.  Podľa § 9 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sú školské jedálne financované zo zdrojov PSK, a to na základe prijatého VZN 
a stanovenej výšky úhrady - normatívu. PSK má vo svojom VZN naviazané financovanie školských jedální na 
zrealizovaný výkon  – vydané hlavné a doplnkové jedlo. Rozpis finančných prostriedkov v roku 2020 pre školské 
jedálne  v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (1 485 325 €) a súkromného a cirkevného zriaďovateľa (1 502 321 €) 
bol v celkovom objeme 2 987 646 €. Počas pandémie COVID-19 z dôvodu Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa 
uskutočňovalo dištančné  vyučovanie. Počas tejto doby v prevádzke zariadení školského stravovania nebola 
umožnená konzumácia  a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl, tým školská jedáleň strácala zdroj financovania 
svojej prevádzky. Pre nepredvídateľný vývoj pandémie je veľmi náročné predpokladať, ako sa bude ďalej meniť  
a pokračovať forma vyučovania na školách. Na základe uvedených skutočností sme prikročili k návrhu VZN 
z dôvodu  udržateľnosti zamestnanosti v školských jedálňach pre rok 2020. Prešovský samosprávny kraj navrhuje 
upraviť vyúčtovanie dotácie na školskú jedáleň pre rok 2020 takto: celkový počet vydaných jedál v roku 2019  x  
1,35 € za hlavné jedlo  (t. j. 90 % zo stanoveného normatívu) a celkový počet vydaných jedál v roku 2019 x 0,27 € 
za doplnkové jedlo (t. j. 90 % zo stanoveného normatívu). Zmena VZN nebude mať vplyv na nárast výdavkov 
určených na dotácie pre školské jedálne v rozpočte PSK. 
Mgr. Repaský – tento návrh pomôže všetkým školských jedálňam. 
RNDr. Tkáč – dobrý krok pre riešenie súčasnej situácie, ale vzhľadom na situáciu by sa to malo riešiť aj komplexne 
pre opakovanie sa rovnakej či podobnej situácie v budúcnosti. 
Hlasovanie: 

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

Za-  10,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
5. Majetkové prevody  
a. PaedDr. Furman informoval o žiadosti mesta Kežmarok, ktoré predložilo samosprávnemu kraju žiadosť 

o prevod nehnuteľností do vlastníctva mesta. Mesto má však prioritný záujem, aby súčasťou a predmetom 
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zámennej zmluvy bol aj prevod budovy a areálu školského internátu, ktorý je súčasťou SOŠ 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. Žiadateľ chce túto budovu s areálom 
kúpiť za 1,00 € so záväzkom, že mesto následne uzavrie nájomnú zmluvu so SOŠ agropotravinárskou 
a technickou, Kežmarok na prenájom celého areálu internátu SOŠ na dobu nájmu 5 rokov za nájomné vo 
výške 1,00 €/rok resp. sa bude jednať o združenú investíciu s finančnou účasťou samosprávneho kraja. 
Správca majetku - SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok vo svojom stanovisku uvádza, že 
predmetné parcely a stavbu využíva ako školský internát, školskú jedáleň a učebne pre odborný výcvik. Daný 
majetok nie je pre správcu prebytočný. S predmetným prevodom nesúhlasí ani Rada školy pri SOŠ 
agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. 
PaedDr. Furman – sme radi, že sa nám vráti nehnuteľný majetok, ktorý využíva HA O. Brucknera, Kežmarok, 
avšak mesto to podmieňuje práve daným areálom. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – hovoríme o komplexnom riešení stredných škôl v meste Kežmarok. SOŠ 
agropotravinárska a technická, Kežmarok má niekoľko objektov. V danom území sa v zmysle platného 
územného plánu plánuje s výstavbou. Na objekt v správe školy na ul. Jakuba Kraya je od 70-tych rokov 
minulého storočia daná stavebná uzávera. Stav budovy nie je adekvátny. V budúcnosti sa nepočíta s daným 
internátom. Dielne sú zastaralé. Mesto sa chce opätovne vrátiť k myšlienke výstavby mestského kultúrneho 
strediska a možno aj za pomoci PSK. V rámci nových priestorov chceme ponúknuť stredných školám priestor 
na ich realizáciu (prevádzka cukrárne, ateliéry pre ŠUP, ...). Riaditeľ školy chce dielne zachovať, a to 
z dôvodu, že v daným priestoroch sa poskytuje výchovno-vzdelávací proces pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Stále platí ponuka mesta pre kraj na tomto projekte participovať. Asanáciu 
objektov zabezpečí mesto Kežmarok. 
PhDr. Damankoš, PhD. – prečo nie je internát v investíciách aktivity Catching up regions? 
PaedDr. Furman – pre Kežmarok sa v budúcnosti  počíta len s prevádzkou školského internátu na Garbiarskej 
ulici, ktorý prejde rekonštrukciou. V súčasnej dobe nie sme za požadovaný odpredaj. 
Mgr. Madzinová – a čo dielne? 
PaedDr. Furman – tie vieme presunúť na ostatné pracoviská, ktorými škola v súčasnej dobe disponuje. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – ak by sme to nemali pred konzultované s odborom školstva, tak by sme danú 
požiadavku nepredložili. Toto je verejná investícia. 
Mgr. Madzinová – osobne mám problém so znením návrhu uznesenia. Dnes prehlásiť majetok za prebytočný? 
PhDr. Damankoš, PhD. – vízia mesta je veľmi dobrá. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – desiatky rokov do dielní nebolo investované. Neviem ako sú využívané. To by mal 
vedieť odbor školstva. 
PhDr. Damankoš, PhD. – navrhujem neprijať k danému bodu uznesenie a osobne si to obzrieť v Kežmarku, keď to 
situácia dovolí. 
PaedDr. Furman – nevieme sa zaviať čo bude o päť rokov. K predaju musí byť majetok prebytočný. 
Mgr. Repaský – neuzatvárajme dnes tento bod. 
PhDr. Damankoš, PhD. – prerušil rokovanie o tomto bode a odložil jeho prerokovanie na ďalšie rokovanie. 
Hlasovanie: 

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

Za-  9,    proti - 0,    zdržal sa - 1. 

b. PaedDr. Furman informoval o žiadosti spoločnosti GLOBAL COMMUNICATIONS, s. r. o., Poprad, ktorá 
predložila žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku v správe SOŠ technickej, Poprad. Jedná sa o pozemok parc. 
č. 1549/11 o výmere 133 m2, ktorý bol odčlenený od parc. č. 1549/1 GP č. 30/2020 zo dňa 12.8.2020 úradne 
overeným OÚ Poprad – katastrálny odbor dňa 20.08.2020. Správca majetku i rada školy s odpredajom 
súhlasia. ZP  č. 128/2020 vo veci stanovenia VŠH – pozemku parc. č. 1549/1, vedeného na LV č. 1006, podľa 
overeného GP č. 30/2020, parc. č. 1549/11 v k.ú. Spišská Sobota, obec Poprad, okres Poprad bola 
stanovená VŠH parc. č. 1549/11 vo výške 7 051,66 € (53,02 €/m2). 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 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. 
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Za-  10,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

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

Za-  10,    proti - 0,    zdržal sa - 1. 

c. PaedDr. Furman informoval 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“. Správca majetku s predmetnou stavbou súhlasí. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 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). 

Za-  11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

d. PaedDr. Furman informoval o žiadosti SOŠ polytechnickej, Humenné, ktorá predložila na schválenie nájom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú 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. 
Hlasovanie: 

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

Za- 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
e. PaedDr. Furman informoval 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. O daný majetok prejavili záujem dva subjekty, a to spoločnosť 
3DM s.r.o., Rožňava a SOCIO FAMILY, n.o., Stará Ľubovňa. Správca majetku konštatoval prebytočnosť 
nehnuteľného majetku. Rada školy prebytočnosť nehnuteľného majetku schválila. ZP č. 287/2020, ktorý 
vypracoval Ing. Jurko, bytom Kendice vo veci stanovenia VŠH Školského internátu na parc. č. 2665/13 
s príslušenstvom a pozemok na parc. č. 2665/13 o výmere 495 m2 bola stanovaná cena vo výške           
927 015,48 €. Odbor školstva bude žiadať, aby sa získané finančné prostriedky z predaja použili pre oblasť 
školstva v danom okrese. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 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. 

Za- 9,    proti - 0,    zdržal sa - 1. 

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

Za- 9,    proti - 1,    zdržal sa - 0. 

f. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Hokejovej akadémie Slávia Prešov, ktorá požiadala samosprávny kraj 
o uzavretie dodatku k zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. 2/2017. Predmetom dodatku bude zmena 
termínu uvedeného v Čl. VI. bod 3. zmluvy. Správca majetku odporúča vyhovieť žiadosti. 
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Hlasovanie: 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 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. 

Za- 9,    proti - 0,    zdržal sa - 1. 

g. PaedDr. Furman informoval o výpovedi Spojenej školy, SNP 16, Sabinov z nájomnej zmluvy, ktorú škola 
uzatvorila s Národným centrom sclerosis multiplex, n.o., Sabinov dňa 20.11.2017, a to z dôvodu, že nájomca 
v období do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nezrekonštruoval stavbu na dohodnutý účel. 
Mgr. Madzinová – aké je stanovisko nájomcu? 
PhDr. Damankoš, PhD. – navrhujem zobrať na vedomie a vyžiadať si stanovisko nájomcu. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča schváliť 
odstúpenie od nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prenajímateľom: Spojená škola, SNP 16, Sabinov 
a nájomcom: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o., Jarková 63, Sabinov uzatvorenej dňa 
20.11.2017, a to z dôvodu nedodržania záväzkov uvedených v bode IV. 2. zmluvy zo strany nájomcu. 

Za- 2,    proti - 1,    zdržal sa - 5. 

h. PaedDr. Furman informoval o žiadosti mesta Poprad, ktoré požiadalo PSK prostredníctvom správcu: SOŠ 
elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce o nájom nebytových priestorov o ploche 2 x 1 m2 na 
obvodovom múre budovy na ul. Smetanovej č. 3630/3, Poprad – Matejovce za účelom umiestnenia 2 ks 
kamier a technického zariadenia na prenos dát mestského kamerového systému z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Správca majetku  s nájmom súhlasí. 
 Hlasovanie: 

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

Za- 8,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
6. Rôzne 

  
7. Záver 

Predseda komisie  poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. Termín ďalšieho zasadnutia 
komisie bude stanovaný po konzultácii s odborom školstva. 
 
 

 
 
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.  
 


