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Uznesenie č. 45/2021 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
konaného dňa 28. 09. 2021 - dištančne 

 

A. Berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  

2. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných 

školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2022/2023. 

3. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu na schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania 

pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68. 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy  na prevod pozemkov                        
v k. ú. Poprad z  vlastníctva budúceho predávajúceho p. Ing. Jána Rexu do výlučného vlastníctva  

budúceho kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti BambiCentrum, n.o, Prešov vo veci rozšírenia kompetencií 
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva BambiCentrum, Pod lesíkom 19, Šarišské 

Michaľany.   

6. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce  vo veci 

súhlasu samosprávneho kraja s realizáciou objektu SO 04 – Preložka plynu v rámci pripravovaného 
projektu CURI II s názvom „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho 

Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce“.  

7.  Diskusné príspevky členov komisie k predneseným témam. 

 

B. Schvaľuje: 

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

2. Doplnenie programu rokovania komisie v bode Rôzne o bod 6. b) Žiadosť Spojenej školy, 

Duchnovičova 506, Medzilaborce  - súhlas samosprávneho kraja s realizáciou objektu SO 04 – 
Preložka plynu v rámci pripravovaného projektu CURI II s názvom „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry 

v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce“. 

3. Program rokovania komisie. 

4. Realizáciu objektu SO 04 – Preložka plynu v rámci pripravovaného projektu CURI s názvom „Zlepšenie 

vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce“. 
Preložka existujúceho plynovodu je vyvolanou investíciou v rámci odsúhlaseného projektu, ktorý je 

výsledkom Iniciatívy CuRI.“ 

 

C. Odporúča: 

1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách 

v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2022/2023. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť  predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 

projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v  SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 zo dňa 

14.09.2021. 

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo -
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v  SOŠ agropotravinárskej a technickej, 

Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 118 000,00 EUR (typ výdavkov: 

kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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4. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 

projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – III. 

etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 zo dňa 14.09.2021. 

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná  108, Stará 
Ľubovňa – III. etapa“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 

predstavuje sumu maximálne 75 000,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky a  s nimi súvisiace 
nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Revitalizácia objektu Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“, na 

základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 zo dňa 14.09.2021. 

7. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo -
orientovaného projektu „Revitalizácia objektu Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, 

Prešov“ s výškou spolufinancovania  5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 
sumu maximálne 165 000,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky a  s nimi súvisiace nepriame 

výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

8. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v 

projektoch „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v  SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa“, „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 

108, Stará Ľubovňa – III. etapa“ a „Revitalizácia objektu Strednej priemyselnej školy strojníckej, 
Duklianska 1, Prešov“,  ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektov, resp. sú na ich realizáciu 

potrebné. 

9. Zastupiteľstvu PSK schváliť  prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – 
Ing. Ján Rexa, rod. Rexa, nar. 14.11.1956, 059 01  Spišká  Belá,  zapísaného na LV č. 5033 v  k. ú. 

Poprad, a to pozemkov parc. KN - C  č. 3238/68 ostatná plocha o výmere 198 m2, parc. KN – C                       
  č. 3238/91 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1294 m2, parc. KN - C  č. 3238/94 ostatná plocha            
o výmere 134 m2, parcely KN-C  č. 3238/96, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 377 m2, parc. KN - 

C č. 3238/98 ostatná plocha o výmere 58 m2, parc. KN - C  č. 3238/76 zastavaná plocha a nádvorie                  
o výmere 254 m2, parc. KN - C  č. 3237/16 ostatná plocha o výmere 5286 m2, parc. KN - C  č. 3237/31 

zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1 m2, parc. KN - C  č. 3237/32 zastavaná plocha a nádvorie                  
o výmere 2 428 m2, parc. KN-C  č. 3237/34 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353 m2, parc. KN - 
C  č. 3237/17 ostatná plocha o výmere 342 m2, parc. KN - C  č. 3237/19 ostatná plocha o výmere 1 

114 m2, parc. KN - C  č. 3237/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 a parc. KN - C  č. 
3237/20 ostatná plocha o výmere 3 230 m2; spoluvlastnícky podiel:1/1; ťarchy: dovolené práva tretích 
osôb; celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 15 080 m2 do výlučného 

vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 

37 870 475. 

10. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov veku do činnosti Súkromného centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva BambiCentrum, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany – 

zriaďovateľ: BambiCentrum, n.o., IČO: 52 791 521, Átriová 13735/5, Prešov od 01. 01. 2022. 

 

V Prešove dňa 28. 09. 2021  

 PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

predseda komisie 

  

 

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

 

Overovateľ: RNDr. Marcel Tkáč, v.r. 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Holubová, v.r. 
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