
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
               

           
      

         
                  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

                 
 

         
 

    
 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA  

 
  č.  84/2020,  

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 a VZN PSK č. 79/2019 

Zverejnené: 24. novembra 2020 

Schválené: 14. decembra 2020, uznesením Z PSK č. 587/2020 

Platnosť: 14. decembra 2020 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli) 

Účinnosť: 14. decembra 2020 



              
          

     
        

                 
                

                 
             

               
               
               

            
                

            

              
   

  

   

  

Všeobecne  záväzné  nariadenie 
Prešovského  samosprávneho  kraja 

č.   84/  2020, 

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 a VZN č. 79/2019 ( ďalej len „VZN PSK č. 18/2010“). 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v súlade s § 8 ods.1 a §11 ods. 2 písm. a) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva 
všeobecne záväzné nariadenie č. 84/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 
v platnom znení takto: 

1.  Za  § 13 s  a  vkladá  § 13a „D  otácia n a š kolskú  jedáleň v  čase  pandémie  COVID-19“, kt orý  znie: 
„Za  zrealizovaný  výkon –   vydané  hladné  jedlo a   doplnkové  jedlo s a  v r oku  2020 p ovažuje  celkový 
počet  vydaných  jedál  uvedený  vo  vyúčtovaní  za  rok  2019.  Dotácia  na  školskú  jedáleň na  rok  2020 
sa  určí  nasledovne: 
celkový  počet  vydaných  jedál  v r oku  2019   x   1,35  €  za  hlavné  jedlo   (t.  j.  90  %  zo s tanoveného 
normatívu)  a  celkový  počet  vydaných  jedál  v  roku  2019  x  0,27  €  za  doplnkové  jedlo  (t.  j.  90  % 
zo s tanoveného  normatívu).  Na  vyúčtovanie  dotácií  za  vydané  jedlo,  ktoré  boli   podané  do  doby 
účinnosti  tohto V ZN, s a  neprihliada.“ 

2.  V § 14 z a  ods. 8  sa  dopĺňa  ods. 9, k  torý z nie: 
„(9)  Všeobecne  záväzné   nariadenie  PSK  č.  84/2020  bolo   v  súlade  s  §  11  ods.  2  písm.  a)  
zákona NR  SR  č.  302/2001  Z.  z.  o  samospráve  vyšších  územných  celkov  (zákon  o  
samosprávnych krajoch)  v  znení  neskorších  predpisov  schválené  Zastupiteľstvom  Prešovského  
samosprávneho kraja  dňa  14.12.2020,  uznesením  č.  587/2020.  Toto  všeobecne  záväzné  
nariadenie  Prešovského samosprávneho  kraja  nadobúda  platnosť a účinnosť dňom  jeho  
vyhlásenia,  t.j.  14.12.2020  a  to  z dôvodu  naliehavého  verejného  záujmu,  ktorý  spočíva  v  
eliminovaní  časovej  tiesne  pri  realizácii povinností  vyplývajúcich  zo  všeobecne  záväzného  
nariadenia  v r oku 2020.  

V Prešove 14.12.2020 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 
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