
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy pri SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov, ktoré sa 

konalo dňa 11. 10. 2019 v rokovacej miestnosti riaditeľa školy o 15. 00 hod. 

 

Prítomní :   Ing. Ladislav Arendáč 

Mgr. Judita Geľhošová 

Denisa Paľová 

Prof. Doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 

Mgr. Peter Vaščák 

Mgr. Mária Fecková 

Ing. Mária Havrilayová 

Ing. Zdenko Varga 

Filip Paľo 

Neprítomní :  Ing. Stanislav Kahanec 

Ing. Milan Fedorčík 
Program : 

1. Otvorenie 

2. Preklasifikácia objektu U2 školy, vrátane troch školských bytov na prebytočný 

majetok 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Priebeh zasadnutia : 

K bodu 1. 

Zasadnutie otvoril predseda rady školy Ing. Ladislav Arendáč, ktorý privítal 

všetkých prítomných členov rady školy a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

K bodu 2. 

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1 v Prešove 

chce navrhnúť zriaďovateľovi preklasifikovať objekt U2 školy (ktorý je v súčasnosti 

v nájme Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR), vrátane troch školských bytov na 

prebytočný majetok. Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove uvedený objekt 

U2 školy momentálne spravuje a už ho dlhodobo nevyužíva.  



Odôvodnenie zriaďovateľovi k prebytočnosti majetku:   

Škola objekt U2 od 1.7.2014 prenajíma Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR. Súčasťou tohto objektu sú aj tri byty, ktoré boli v minulosti využívané ako školské 

byty pre zamestnancov školy, ale v súčasnosti ich škola len spravuje. Uvedený objekt 

má Rozhodnutím Stavebného úradu Mesta Prešov č. B/4514/2015-Mk zmenený účel 

užívania na administratívnu budovu. 

            Uvedený objekt U2 vrátane školských bytov je napojený na inžinierske siete 

s vlastným meraním spotreby energií a vlastným prístupom. Je to samostatná budova 

a je možné, aby tento objekt mal aj vlastné súpisné číslo. Z vyššie uvedeného vyplýva, 

že uvedené nehnuteľnosti neslúžia škole na plnenie úloh v rámci predmetu jej činnosti, 

resp. v súvislosti s ňou, a stali sa pre školu prebytočným majetkom. 

Predseda Rady školy vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k predloženému 

návrhu, nikto z prítomných členov rady školy sa k uvedenému návrhu nevyjadril.  

Hlasovanie: 

Za: 9  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Návrh na prebytočný majetok – objekt U2 školy, ktorý je v súčasnosti 

v nájme Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vrátane troch školských 

bytov bol členmi Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, 

Duklianska 1, Prešov odsúhlasený a navrhnutý zriaďovateľovi na schválenie.  

 

K bodu 3.   

Predseda rady školy poďakoval všetkým prítomným za účasť a nakoniec 

zasadnutie ukončil. 

 

V Prešove dňa 11. 10. 2019  

 

Zapísala : Mgr. Judita Geľhošová   ............................................................. 

 

Overila : Denisa Paľová         ............................................................. 

 

 

 ............................................................. 

                                                                              Ing. Ladislav Arendáč  

                                                                               predseda  rady školy 


