
  

 

 

   

        

       
 

       

          

   

     

      
    

       
 

            
  

     

     
       

     

         
         

 

        
   

           
          

  

          
     

   

 

     

            
         

  

 

       
        

   

 

 

 

Uznesenie č.  50/2022  

zo  zasadnutia  Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a  športu  pri Zastupiteľstve PSK 
konaného dňa  14.  03.  2022  - prezenčne  

A.  Berie na vedomie:  

1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok. 
2. Informatívnu správu o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na SŠ na území PSK. 
3. Informatívnu správu o tvorbe Stratégie pre mládež (Stratégia rozvoja práce s mládežou PSK na roky 

2022-2027). 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o navrhovanej zmene v sieti škôl a školských zariadení SR. 
5. Informáciu Mgr. Vaška o návrhu na predloženie žiadostí o NFP v rámci iniciatívy CuRI. 

6. Informáciu PaedDr. Furmana o stave prípravy prijímacieho konania na nasledujúce školské roky. 

7. Informáciu PaedDr. Furmana o stave prípravy na maturitné skúšky v aktuálnom školskom roku. 

8. Informáciu PaedDr. Furmana o zasadnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu 
Prešovského samosprávneho kraja - zaradenie a vyradenie študijných a učebných odborov do/zo siete. 

9. Návrh VZN PSK č. .../2022 o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

10. Informáciu Mgr. Vaška o návrhu dohody o preložke plynárenského zariadenia medzi SPP – distribúcia, 
a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava a Prešovským samosprávnym krajom. 

11. Informáciu PaedDr. Furmana o aktuálnych žiadateľoch o investície v oblasti školstva. 

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

13. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti OZ Senior klub – SK, Svidník vo veci prenájmu nehnuteľného 
majetku v správe SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

14. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Humenné vo veci odkúpenia 
starej trafostanice aj s pozemkom od vlastníka Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. 

15. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti SOŠ elektrotechnickej, Poprad – Matejovce vo veci 
uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k parc. č. C KN 816/1, k.ú. 
Matejovce pre oprávneného z vecného bremena TATRAMAT, a.s., Poprad. 

16. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti spoločnosti LOGOS centrum s.r.o, Prešov vo veci vydania 
súhlasu samosprávneho kraja k zriadeniu súkromnej jazykovej školy. 

17. 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 13. f) Majetkové prevody – Žiadosť SOŠ 
elektrotechnickej, Poprad – Matejovce o súhlas k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve. 

3. Program rokovania komisie. 

C.  Konštatuje, že:  

1. Nehnuteľný majetok – pozemok parc. č. C KN 601/1 o výmere 1 440 m2 , LV č. 1924, k.ú. Svidník 
v správe SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník je pre 
potreby regionálneho školstva dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom. 
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D.  Odporúča:  

1. Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Elokovaného pracoviska, Kračúnovce 277 ako súčasť 
Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2023. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov– II. 

etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 
3. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-

orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, 

Prešov – II. etapa“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje sumu maximálne 28 500,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi súvisiace 
nepriame výdavky) 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 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – 
TALENTCENTRUM“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-

orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov – TALENTCENTRUM“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, čo predstavuje sumu maximálne 15 000,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi 

súvisiace nepriame výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v 
projektoch „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – II. 

etapa“ a „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – 
TALENTCENTRUM“, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektov, resp. sú na ich realizáciu potrebné. 

7. Uzatvorenie Dohody o preložke plynárenského zariadenia medzi SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 
44/b, Bratislava a Prešovským samosprávnym krajom, realizovanú v rámci projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok“, 
Školská hala a dielne, Pradiareň_2 (stavebný objekt SO 07.1 Prekládka STL distribučného plynovodu, 
SO 07.2 Prekládka STL pripojovacieho plynovodu). 

8. Zastupiteľstvu PSK schváliť prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku – pozemok parc. 

č. C KN 601/1 o výmere 1 440 m2 , LV č. 1924, k.ú. Svidník, správca - SOŠ polytechnická a služieb 
arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník žiadateľovi: Senior klub – SK, IČO: 42089557, 8. 
mája 686, Svidník za podmienok definovaných správcom nehnuteľného majetku ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

9. Zastupiteľstvu PSK schváliť kúpu nehnuteľného majetku, a to pozemok parc. č. C KN 3362/8 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 a stavbu súp. č. 2662 MTR Gymnázium do vlastníctva 
Prešovského samosprávneho kraja – správca: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 
Humenné v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

10. Predsedovi PSK uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve vo veci zriadenia vecného bremena 
k nehnuteľnosti pozemok parc. č. C KN 816/1, k.ú. Poprad – Matejovce, správca – SOŠ 
elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce, a to za účelom realizácie stavby Vstupná 
trafostanica TR1 – TS0523-0010-Tatramat a.s. – objekt: Výmena prívodného VN kábla linky č. 487 

v prospech oprávneného z vecného bremena: TATRAMAT, akciová spoločnosť, IČO: 00 152 421, 

Hlavná 1416/28, Poprad v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 
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E.  Neodporúča:  

1. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Súkromnej jazykovej školy, Hlavná 11, Prešov – zriaďovateľ: 
LOGOS centrum s.r.o., IČO: 51 254 557, Ďumbierska 6871/14, Prešov do siete škôl a školských 
zariadení SR od 01. 09. 2022. 

V Prešove dňa 14. 03. 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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