
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

            
 

                     
 

                   
       
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA   

č.  75/2019,  
 

ktorým  sa r uší  
Elokované  pracovisko,  Sládkovičova 510, H  ranovnica ak o s účasť   

Strednej  odbornej  školy agr opotravinárskej  a  technickej,   
Kušnierska b rána 349/ 2, K ežmarok  

Schválené: 26. augusta 2019, uznesením č. 265/2019 

Vyvesené: 27. augusta 2019 

Platnosť: 27. augusta 2019, t. j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

Účinné: 31. augusta 2019 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 



 

 
   

        
       

    
 

                 
               

                 
                   

              
             

      
 

 
          

          
       

 

 
                

                     
           

          
 

 
              

  
 

            
      

 
 

     
  
      

                
                  

                          

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA   

 
č. 75/ 2019  

zo d ňa 26. au  gusta 2019 ,  

ktorým sa ruší 
Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť 

Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) 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 v zmysle § 9 a § 18 ods. (6) písm. b) 
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s Rozhodnutím Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 2019/10506:3-A1050 zo dňa 26. 04. 
2019 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

Článok  I.  

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, 
Hranovnica ako súčasť Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok k 31. augustu 2019. 

Článok  II.  

(1) Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 75/2019 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 26. augusta 2019 uznesením č. 
265/2019. 

(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. augusta 2019 z dôvodu naliehavého verejného 
záujmu, ktorým je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V Prešove 26. augusta 2019 

v. r. 
PaedDr. Milan Majerský, PhD., 

predseda 
Prešovského samosprávneho kraja 
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