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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
  č. 22/2011 

 
ktorým sa dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zverejnené:     1. februára 2011 
 
Schválené:  22.2.2011,  uznesením č. 143/2011  
 
Platnosť: dňom schválenia 
 
Účinnosť: dňom schválenia z dôvodu naliehavého verejného záujmu v zmysle § 8 ods. 9 zákona 
  NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
  predpisov - zabezpečenie rozpisu dotácie pre financovanie súkromných a cirkevných 
  školských zariadení pre rok 2011. 



Všeobecne záväzného nariadenia 
Prešovského samosprávneho kraja  

č.  22/ 2011 
 

ktorým sa dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov 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. 
 
 
 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 a podľa  § 9 ods. 12 písm. d) 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 vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len „VZN“):  

 
 

I. ČASŤ 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 18/2010 sa dopĺňa  takto: 

 
(1)  Za prílohu  č. 1 k VZN PSK č. 18/2010 sa vkladá nová príloha  č.1a), ktorá tvorí  prílohu 

tohto VZN.  
 

(2)  Za prílohu  č. 2 k VZN PSK č. 18/2010 sa vkladá  nová príloha  č.2a), ktorá tvorí  prílohu 
tohto VZN. 

 
II. ČASŤ 

 

(1) Všeobecne záväzné  nariadenie PSK č. 22/2011 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 22.2. 2011, uznesením č. 143/2011. 
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť 
a účinnosť dňom jeho schválenia z dôvodu naliehavého verejného záujmu v zmysle § 8 ods. 9 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov - zabezpečenie rozpisu dotácie pre financovanie súkromných a cirkevných 
školských zariadení pre rok 2011. 
 

V Prešove, dňa: 22.2.2011 

 
                    MUDr. Peter Chudík, v. r.   
                 predseda 
                  Prešovského samosprávneho kraja 


