
   

 

 

 

 

  

 

      

       

  

      

      

       

     

        

       

 

            

  

    

   

          

 

    

 

   

        

       

 

     

      

      

    

 

   

 

 

 

 

 

 

   

          

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ  
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

Uznesenie č. 53/2022  

Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a  športu pri Z  PSK  

zo dňa 06.06.2022  –  per rollam  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

A.  Odporúča:  

1. Zastupiteľstvu PSK súhlasiť s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom: Keraming a. 

s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968 a nájomcom: Prešovský samosprávny kraj, 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 (ďalej len „PSK“), na prenájom nebytového 

priestoru o podlahovej ploche 155,01 m2 , nachádzajúceho sa na 1. nadzemnom podlaží objektu SO 

01 – Viacúčelovej športovej haly a tréningovej hokejovej haly – t.č. rozostavaná budova evidovaná 
v meste Poprad, k. ú. Poprad na liste vlastníctva 6815 bez súpisného čísla na parcelách registra 

KNC 3237/14, 3237/32, 3237/33, 3238/90, 3238/91, 3238/92 a 3238/93 v komplexe stavebných 

objektov „Active Zone Poprad – Stredná športová škola Poprad“, ktorý predá prenajímateľ-

Keraming a. s. PSK na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (č. 1758/2021/OM) zo dňa 
24.09.2021 (ďalej len „Zmluva o budúcej kúpnej zmluve“) za podmienok: Výška nájomného okrem 

platieb za energie a služby spojené s nájmom: 600,- EUR ročne (bez DPH); Účel nájmu: stavebné 
úpravy, technické zhodnotenie, vybavenie (zdravotechnika, plyn, elektroinštalácie, stavebná 
príprava, vzduchotechnika, technológie a vybavenie školskej jedálne/výdajnej školskej jedálne) a 

prevádzka školskej jedálne/výdajnej školskej jedálne pre potreby Strednej športovej školy v 
Poprade na náklady nájomcu a do vlastníctva nájomcu; Doba nájmu: určitá 10 rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Odkúpením nehnuteľnosti do vlastníctva PSK nájom končí. 

2. Zastupiteľstvu PSK súhlasiť s poskytnutím predmetu nájmu, do času jeho nadobudnutia do 

vlastníctva PSK za účelom prevádzkovania školskej jedálne/výdajnej školskej jedálne do podnájmu 

podnájomcovi, ktorým bude dodávateľ stravy pre Strednú športovú školu v Poprade. 

3. Zastupiteľstvu PSK súhlasiť s investovaním kapitálových výdavkov do sumy 300 000,- EUR na 

zabezpečenie účelu nájmu podľa písm. a) v súvislosti so stavebnými úpravami a vybavením 
nebytového priestoru školskej jedálne/výdajnej školskej jedálne , ktorý bude predmetom nájmu, 

ako zariadenia školského stravovania podľa § 139 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre 
potreby Strednej športovej školy v Poprade a so schválením prípadných naviac prác maximálne do 

výšky 10 % zo zmluvnej ceny za dielo v zmysle zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác. 

V Prešove 06.06.2022 

Overovateľ:  RNDr. Marcel Tkáč,  

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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