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Uznesenie č. 48/2022 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
konaného dňa 18. 01. 2022 - dištančne 

 

A. Berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  

2. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti p. Košča, bytom Bardejov vo veci odkúpenia nehnuteľného majetku 
- pozemkov vedených na LV č. 10575, k.ú. Bardejov vo vlastníctve PSK – správca: Spojená škola, 
Štefánikova 64, Bardejov. 

3. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti mesta Kežmarok vo veci majetkoprávneho vysporiadania stavby 
„Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“. 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice, zastúpenej 
spoločnosťou EL PRO KAN, Vranov nad Topľou, vo veci uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena k nehnuteľnosti – pozemok C KN 3362/2, k.ú. Humenné v správe Gymnázia arm. gen. L. 
Svobodu, Komenského 4 v Humennom. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice vo veci návrhu na 
majetkoprávne vysporiadanie technológie trafostanice VSD – TS0960-0047 Jarmočná Stará Ľubovňa, 
umiestnenej v budove Spojenej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni. 

6. 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. 

7. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu na zmenu zriaďovateľa Spojenej školy, Čaklov z PSK na 
Smartschool, n.o., Prešov. 

8. Informáciu PaedDr. Furman o žiadosti spoločnosti LOGOS centrum s.r.o, Prešov vo veci vydania súhlasu 
so zriadením súkromnej jazykovej školy. 

9. Diskusné príspevky členov komisie k predneseným témam. 

 

B. Schvaľuje: 

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

2. Vypustenie bodu 3. e) Žiadosť mesta Kežmarok o bezodplatnú zámenu majetku medzi mestom Kežmarok 
a PSK z programu rokovania komisie.  

3.  Program rokovania komisie. 

4. Presunutie prerokovania žiadosti mesta Kežmarok vo veci majetkoprávneho vysporiadania stavby 

„Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“ na zasadnutie komisie vo februári 2022 

v Kežmarku. 

5. Plán práce Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK na rok 2022 bez 
pripomienok.   

 

C. Žiada: 

1. Úrad PSK o preverenie relevantnosti znaleckého posudku na nehnuteľný majetok, a to 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, k.ú. Bardejov, v správe Spojenej školy, Štefánikova 24, Bardejov.  

 

D. Odporúča: 

1. Predsedovi PSK uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve vo veci zriadenia vecného bremena na pozemok C KN 
3362/2, k.ú. Humenné, ktorej predmetom bude uloženie kábla podzemného vedenia na pozemku C KN 
3362/2, umiestnenie trafostanice na pozemku C KN 3362/2 a právo vstupu na pozemok C KN 3362/2 
v prospech oprávneného z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy gastronómie a služieb na praktickom vyučovaní 
prostredníctvom vybavenia výcvikovej infraštruktúry“ pre Strednú odbornú školu gastronómie a služieb, 
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Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 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 „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy gastronómie a služieb na praktickom 
vyučovaní prostredníctvom vybavenia výcvikovej infraštruktúry“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 25 200,00EUR (typ výdavkov: bežné a 
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. 

4. Zastupiteľstvu PSK schváliť  predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Strednej odbornej škole technickej v Poprade“  
pre Strednú odbornú školu technickú, Kukučínova 483/12, Poprad 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 „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Strednej odbornej škole 
technickej v Poprade“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje sumu maximálne 46 800,00EUR (typ výdavkov: bežné a 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 „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou“  
pre Obchodnú akadémiu, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou 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 „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Obchodnej akadémii vo 
Vranove nad Topľou“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje sumu maximálne 10 000,00 EUR (typ výdavkov: bežné a 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 
„Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy gastronómie a služieb na praktickom vyučovaní 
prostredníctvom vybavenia výcvikovej infraštruktúry“, „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na 
Strednej odbornej škole technickej v Poprade“,  „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na 
Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou“, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektov, resp. sú na ich 
realizáciu potrebné. 

 

E. Podporuje: 

1. Zámer rokovania s potenciálnym zriaďovateľom a žiada pokračovať v rokovaniach so zainteresovanými 
stranami vo veci prechodu práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom realizovaným  
Spojenou školou, Čaklov 249 z Prešovského samosprávneho kraja na Smartschool, n. o., Antona Prídavka  
4853/30, Prešov dňom 01. 09. 2022.   

 

V Prešove dňa 18. 01. 2022  

 

 

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. 
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