
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                                                  
                                                                            

         
          

 
 
 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA   

č.  82/2020,  ktorým  sa   
zriaďuje  

Spojená  škola,  Jarmočná  108,  Stará  Ľubovňa  s  organizačnými  zložkami   
Stredná  odborná  škola  hotelových  služieb  a  remesiel,  Jarmočná  108,  Stará  Ľubovňa;  

Obchodná  akadémia,  Jarmočná  132,  Stará  Ľubovňa  
a  

Elokované  pracovisko,  Lomnička  150  ako  súčasť  Spojenej  školy,  Jarmočná  108,   
Stará  Ľubovňa  

Schválené: 24. augusta 2020, uznesením č. 532/2020 
Platnosť: 25. augusta 2020, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
Účinnosť : 25. augusta 2020, t. j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja 

z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu 
práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu 



 
               

              
                     
               

                
               

   
 

 
           

             
            

          
 

 

 

 

 
            

             
           

             
             

                 
      

              
               

           
 
 
 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA   

č.   82/2020,  ktorým  sa   
zriaďuje  

Spojená  škola,  Jarmočná  108,  Stará  Ľubovňa  
s  organizačnými  zložkami  Stredná  odborná  škola  hotelových  služieb  a  remesiel,  

Jarmočná  108,  Stará  Ľubovňa;  Obchodná  akadémia,  Jarmočná  132,  Stará  Ľubovňa  
a  

Elokované  pracovisko,  Lomnička  150  ako  súčasť  Spojenej  školy,  Jarmočná  108,   
Stará  Ľubovňa  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 a § 11 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 
znení neskorších predpisov, v spojení s § 9, § 19, § 20 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 ( ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“ ) a v zmysle Rozhodnutia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/10759:2-A2130 zo dňa 20. 05. 2020 vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie. 

Článok  I.  
Zriadenie  školy  a  jej  súčasti   

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje dňom 1. septembra 2020 spojením 
Strednej odbornej školy hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a 
Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa (ďalej len „právny predchodca“) v súlade 
s § 20 zákona o štátnej správe v školstve 

 Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná 
odborná  škola  hotelových  služieb  a  remesiel,  Jarmočná  108,  Stará  Ľubovňa  a  
Obchodná  akadémia,  Jarmočná  132,  Stará  Ľubovňa,   

          

 Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, 
Stará  Ľubovňa.  

          

Článok  II.  
Spôsob  vzniku  školy  a  jej  súčasti  

(1) Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná 
škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a Obchodná akadémia, 
Jarmočná 132, Stará Ľubovňa (ďalej len „Spojená škola“) vzniká ako príspevková 
organizácia v zmysle § 21 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Súčasťou Spojenej 
školy je Školská jedáleň, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v súlade s § 20 ods. (8) zákona 
o štátnej správe v školstve. 

(2) Elokované pracovisko, Lomnička 150 sa zriaďuje ako súčasť Spojenej školy podľa § 19 
ods. (7) zákona o štátnej správe v školstve viažuce sa na organizačnú zložku Strednú 
odbornú školu hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. 



 
              

            
                 
    
                   
         
             
             
                  
 
 

 
              

              
             

             
 

 
                

                     
          
           

  
               

  
            

            
    

 

 

 

 

      

                   

    

        
          

 
 
 
 
 

Článok  III.  
Súvisiace  práva  a  záväzky  

(1) V zmysle § 20 ods. (7) zákona práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov 
zamestnancov vykonávajúcich činnosť u právneho predchodcu a iné právne vzťahy 
právneho predchodcu ( napr. záväzky a pohľadávky ) prechádzajú dňom 01. 09. 2020 na 
Spojenú školu. 

(2) V súlade s § 28 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
vykonávajúcich činnosť v Školskej jedálni, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a Elokovaného 
pracoviska, Lomnička 150 ako súčastí Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa a iné právne vzťahy prechádzajú dňom 01. 09. 2020 na Spojenú školu. 

Článok  IV.  
Vecné  a  finančné  vymedzenie  majetku  

(1) Na Spojenú školu prejde dňom 01. 09. 2020 všetok hnuteľný a všetok nehnuteľný 
majetok, ktorý bude v správe právneho predchodcu do dňa 31. 08. 2020. 

(2) Vecné a finančné vymedzenie majetku Spojenej školy bude vyšpecifikované v zriaďovacej 
listine Spojenej školy v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku. 

Článok  V.  
Záverečné  ustanovenie  

(1) Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 82/2020 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 24. 08. 2020 uznesením 
č. 532/2020. 

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

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia z dôvodu naliehavého verejného 
záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na Spojenú školu 
v dostatočnom časovom predstihu. 

V Prešove dňa 24. 08. 2020 
v. r. 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 
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