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Uznesenie č. 46/2021 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
konaného dňa 16. 11. 2021 - dištančne 

 

A. Berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  

2. Informáciu odboru školstva o návrhu na určenie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl 
v územnej pôsobnosti PSK pre školský rok 2022/2023. 

3. Informáciu  odboru školstva o stave realizácie projektov v rámci Catching up a ostatných projektových aktivít 
v školstve PSK. 

4. Informáciu  Ing. Makaru o návrhu VZN PSK č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa 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, VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 84/2020. 

5. Informáciu Ing. Makaru o návrhu nového VZN PSK č. .../2021 o financovaní základných umeleckých škôl, 
jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a o 
financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby. 

6. Informáciu Ing. Holubovej o žiadosti spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vo veci uzatvorenia 
zmluvy o budúcej zmluve pre zriadenie vecného bremena pre akciu „Rekonštrukcia kotolní Sekčov K1 
a Sekčov K2 – KGJ a tepelné čerpadlá v Prešove“.  

7. Informáciu Ing. Holubovej o žiadosti Milana Košča, bytom Bardejov vo veci odkúpenia pozemkov parc. č. C 
KN 1618/112, parc. č. C KN 1618/148 a parc. č. C KN 1618/149, vedených na LV č. 10575, k.ú. Bardejov 
vo vlastníctve PSK – správca: Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov.  

8. Informáciu Ing. Holubovej o žiadosti mesta Kežmarok vo veci majetkoprávneho vysporiadania stavby 
„Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána“. 

9. 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 o bod 7. c) Žiadosť mesta Kežmarok o majetkoprávne vysporiadanie 
stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“. 

3. Program rokovania komisie. 

 

C. Konštatuje, že: 

1. nehnuteľný majetok – pozemky parc. č. C KN 1618/112 o výmere 46 m2, parc. č. C KN 1618/148 o výmere 
942 m2 a parc. č. C KN 1618/149 o výmere 450 m2 v správe Spojenej školy, Štefánikova 24, Bardejov nie je 
pre potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 

 

D. Odporúča: 

1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh VZN PSK č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa 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, VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 84/2020. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh VZN PSK č. .../2021 o financovaní základných umeleckých škôl, 
jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a o 
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financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby uvedené v prílohe. 

3. Predsedovi PSK uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve pre zriadenie vecného bremena pre akciu 
„Rekonštrukcia kotolní Sekčov K1 a Sekčov K2 – KGJ a tepelné čerpadlá v Prešove“ – SO 02 Vonkajšie 
potrubné rozvody a SO 04 VN prípojky pre KGJ v prospech oprávneného z vecného bremena: 
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, IČO: 31718523, Volgogradská 88,  Prešov. 

 

 

V Prešove dňa 16. 11. 2021  

 

 

 

 

 

 

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

predseda komisie 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Holubová, v.r. 

  

 

 

 

 

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

 

 

 


