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Uznesenie č. 39/2021 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
konaného dňa 13. 04. 2021 (dištančne)  

 

A. Berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  

2. Informáciu PaedDr. Furmana a Mgr. Vaška o stave realizácie projektov v rámci Catching up a 
ostatných projektových aktivít v školstve PSK. 

3. Informáciu Ing. Mikloša o výsledku kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra 
PSK v školách a v školských zariadeniach za I. štvrťrok 2021.   

4. Informáciu PaedDr. Furmana o dohode o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti 
s výchovno-vzdelávacím  procesom medzi Prešovským samosprávnym krajom a Košickým 
samosprávnym krajom pri org. zložkách Spojenej školy, Bijacovce v Bystranoch a v Rudňanoch. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti  spoločnosti HOTEL ZAUBER s.r.o., Poprad vo veci 
zriadenia vecného bremena „in rem“ k nehnuteľnému majetku v správe Gymnázia, Poprad. 

6. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti spoločnosti MK – Gastro servis, s.r.o., Poprad – Veľká vo 
veci odpredaja pozemku parc. č. C KN  1417/208 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, 
k.ú. Spišská Sobota, LV č. 1625 v správe Gymnázia, Poprad. 

7. Informáciu PhDr. Hoptu, CSc. o príprave 5. ročníka Zemplínskej futbalovej ligy.  

8. Diskusné príspevky členov komisie a hostí k predneseným témam. 

 

B. Schvaľuje: 

1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie RNDr. Marcela Tkáča. 

2. Program rokovania komisie. 

 

C. Konštatuje, že: 

1. nehnuteľný majetok v správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad, a to pozemok parc. č. C KN 
1417/208 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, k.ú. Spišská Sobota, LV č. 1625 je pre 
potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 

 

D. Odporúča: 

1. Zastupiteľstvu PSK schváliť prechod práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 
procesom realizovaným Strednou odbornou školou technickou, Rudňany 65 a Strednou odbornou 
školou služieb, Bystrany 46 ako organizačných zložiek Spojenej školy, Bijacovce 1 z Prešovského 
samosprávneho kraja na Košický samosprávny kraj od 01. 09. 2021 a návrh Dohody o úprave 
vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím  procesom medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom. 

2. Predsedovi PSK zriadenie vecného bremena „in rem“  k uloženiu prípojok inžinierskych sietí a 
práva prechodu a prejazdu na pozemkoch KN E parc. č. 2241/1, 1276 a  KN C parc. č. 1417/136, 
k.ú. Spišská Sobota v zmysle GP č. 7/2021, vyhotoviteľ: GEOPLAN spol. s r. o., Poprad, úradne  
overenom OÚ Poprad – katastrálny odbor dňa 04.03.2021 pod č. G1-155/2021 v prospech 
oprávneného z vecného bremena: HOTEL ZAUBER, s.r.o., IČO: 36 668 826, Kukučínova 5317/7A, 
Poprad v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 
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3. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku v správe Gymnázia, Kukučínova 
4239/1, Poprad, a to pozemok parc. č. C KN 1417/208 zastavaná plocha a nádvorie o výmere                    
58 m2, k.ú. Spišská Sobota, LV č. 1625 v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK. 

 

V Prešove dňa 13 .04. 2021 

  

 

 

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. 

 

  


