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Uznesenie č. 43/2021 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
konaného dňa 10. 08. 2021 v Prešove  

 

A. Berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  

2. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, 
Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasti SOŠ lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov.  

3. Informáciu PaedDr. Furmana o zrušení Spojenej školy, Bijacovce 1 a jej súčastí.  
4. Informáciu PaedDr. Furmana o  NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt: „Rekonštrukcia 

telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68.  
5. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt: 

„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce – II. etapa“ 
v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.  

6. Informáciu PaedDr. Furmana o  príprave projektov pre 10 vybraných SOŠ v rámci 3. etapy Iniciatívy 
Catching-up Regions  

7. Informáciu PaedDr. Furmana o  plnení Stratégie pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025.  
8. Informáciu PaedDr. Furmana o kúpe budovy od mesta Vysoké Tatry do vlastníctva PSK – správca: SOŠ 

hotelová, Vysoké Tatry. 
9. Informáciu PaedDr. Furmana o prebytočnosti nehnuteľného majetku v  správe Spojenej školy, Bijacovce 1.  
10. Informáciu PaedDr. Furmana o  zriadení vecného bremena za účelom uloženia elektrickej prípojky – 

správca: SOŠ polytechnická A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce.  
11. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti Krajského múzea v Prešove o prevod správy nehnuteľného 

majetku SOŠ dopravnej, Konštantínova 2 v Prešove.  
12. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti mesta Medzilaborce o prenájom budovy Gymnázia, Medzilaborce.  
13. Informáciu PaedDr. Furmana o upozornení na nedodržanie hospodárnosti a účelnosti nakladania 

s verejnými prostriedkami SOŠ hotelovej, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry. 
14. Diskusné príspevky členov komisie k predneseným témam. 

 

B. Schvaľuje: 

1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Mgr. Danielu Lenkovú. 

2. Doplnenie programu rokovania komisie v bode Rôzne o bod 10.a),  10. b) a 10. c). 

3. Program rokovania komisie. 

 

C. Konštatuje, že: 

1. že nehnuteľný majetok v správe Spojenej školy, Bijacovce 1, a to byt č. 6, vchod 1, druhé poschodie, k. ú. 
Bijacovce zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na pozemku registra C KN 
parcelné číslo 277 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 199 m2 je pre potreby regionálneho školstva 
prebytočným nehnuteľným majetkom, 

2. nehnuteľný majetok vedený na  LV č. 2489, k.ú. Medzilaborce, a to parcela č. 630/13 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1 133 m2 a stavba súp. č. 480 na pozemku parc. č. 630/13 sa od 01.09.2021 stáva pre 
potreby regionálneho školstva v okrese Medzilaborce prebytočným nehnuteľným majetkom. 
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D. Odporúča: 

1. Zastupiteľstvu PSK schváliť VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1, 
Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasti SOŠ lesníckej, Kollárova 10, 
Prešov dňom 1. 9. 2021. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na zrušenie Spojenej školy, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami 
Strednou odbornou školou lesníckou, Bijacovce 1, Strednou odbornou školou služieb, Bystrany 46, 
Strednou odbornou školou technickou, Rudňany 65, IČO 50481495, k 31. 08. 2021 ako príspevkovú 
organizáciu zlúčením s právnym nástupcom Strednou odbornou školou lesníckou, Kollárova 10, Prešov, 
IČO 51896109, ako príspevkovou organizáciou, Školskej jedálne, Bijacovce 1 ako súčasti Spojenej školy, 
Bijacovce 1 a Školského internátu, Bijacovce 1 ako súčasti Spojenej školy, Bijacovce 1 k 31. 08. 2021.  

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ na základe zverejnenej 
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zo dňa 13.07.2021. 

4. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu „Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ s výškou 
spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne  43 
000,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy 
identifikovaných na základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej náročnosti budov) 
v maximálnej výške 118 000,00 EUR v rámci projektu „Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-
Rimavského v Levoči“. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy 
identifikovaných na zabezpečenie financovania akýchkoľvek prípadných neoprávnených výdavkov v 
projekte „Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči“, ktoré vzniknú v 
priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. 

7. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce – 
II. etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 

8. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, 
Poprad-Matejovce – II. etapa“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
čo predstavuje sumu maximálne 11 300,00 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. 

9. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce – II. 
etapa“, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. 

10. Zastupiteľstvu PSK schváliť prípravu dopytovo-orientovaných projektov - „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov“; 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 
715/18, Svidník“; „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov“; 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej J.A. Baťu, Štefánikova 39, Svit“; „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou“; „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v SOŠ technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa“; „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
technickej, Kukučínova 483/12, Poprad; „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 
1474/19, Humenné; „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov“; 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov“. 
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11. Zastupiteľstvu PSK schváliť   financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej 
inžinierskej činnosti k projektom vyplývajúcim z 3. etapy Iniciatívy Catching-up Regions v priemernom 
objeme 50 000,00 EUR za každú vybranú SOŠ. 

12. Zastupiteľstvu PSK  schváliť prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto 
Vysoké Tatry, Starý  Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry, IČO: 00326585; DIČ 2021212743, zapísaný v  k.ú. 
Starý Smokovec, LV č.  1, a to stavby budova, súpisné číslo 12, postavená na pozemku registra C KN 
parcelné číslo 129, zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 1 349 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, ťarchy: bez 
zápisu do výlučného vlastníctva  kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú  kúpnu cenu 1,00 € a zveruje do správy Strednej odbornej škole 
hotelovej, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry.            

13. Zastupiteľstvu PSK  schváliť odpredaj nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy, Bijacovce 1, a to byt 
č. 6, vchod 1, druhé poschodie, k. ú. Bijacovce zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – 
bytový dom na pozemku registra C KN parcelné číslo 277 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 199 m2 

formou obchodno-verejnej súťaže. 

14. Predsedovi PSK súhlasiť so zriadením vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK,  v správe Strednej 
odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce, a to právo uloženia 
a údržby inžinierskej siete na pozemku parcela č. 319/1 v k.ú. Medzilaborce, vyznačené v geometrickom 
pláne č.34810668-48/2021 v prospech oprávneného z vecného bremena – Andrii Palamarchuk, 
Komenského126/9, Medzilaborce za odplatu. 

15. Zastupiteľstvu PSK schváliť zmenu správy nehnuteľného majetku na Konštantínovej ulici č. 2 v Prešove zo 
správy SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov na Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, Prešov, ako aj 
zmenu účelu prevádzaného nehnuteľného majetku. Nehnuteľný majetok na Konštantínovej ulici č. 2, Prešov 
sa stane pre potreby regionálneho školstva v okrese Prešov prebytočným po zmene sídla SOŠ dopravnej, 
Prešov z Konštantínova 2, Prešov na Volgogradská 3, Prešov. 

16. Zastupiteľstvu PSK schváliť prenájom nehnuteľného majetku vedeného na  LV č. 2489, k.ú. Medzilaborce, 
a to parcela č. 630/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 133 m2 a stavba súp. č. 480 na pozemku 
parc. č. 630/13 pre nájomcu: Mesto Medzilaborce, IČO: 00323233, Mierová 326/4, Medzilaborce ako prípad 
osobitného zreteľa v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

17. Hlavnému kontrolórovi PSK vykonať kontrolu zameranú na kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami 
organizácie pri poskytovaní odmien zamestnancom školy za obdobie 2019 a 2020 v SOŠ hotelovej, Horný 
Smokovec 26, Vysoké Tatry a  o  výsledkoch informovať Komisiu školstva, mládeže, telesnej výchovy 
a športu pri Zastupiteľstve PSK. 

 
 

V Prešove dňa 10. 08. 2021 

  

 

 

Overovateľ: Mgr. Daniela Lenková, v.r.  PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: PhDr. Iveta Tarabčáková, v.r. 

  

 

 

Sekretár komisie: PaedDr. Ján Furman, v.r. 

 


