
     
 
 
 

 
 

 
 

 

 
           

       
      

          
 
 
 

       
 

    
 

            
         

         
    

 
 
 
 
 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
č.  31/2013,  

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 27/2012 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach 
a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole 

Schválené: 12. 02. 2013 (Uznesením č. 461/2013) 

Vyvesené: 12. 02. 2013 

Účinné: 12. 02. 2013 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý je odôvodnený 
zosúladením účinnosti platnej právnej úpravy na úseku úhrad nákladov 
a zabezpečením nadväznosti pri uhrádzaní príspevkov s prihliadnutím na 
financovanie potrieb územnej samosprávy 
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ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských 
účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 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, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 31/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady 
nákladov na štúdium v jazykovej škole. 

VZN č. 27/2012 sa mení takto: 
- v Článku I. ods. I. bod. 1. sa vypúšťa písm. b). Doterajšie písmeno c) sa označuje ako 

písmeno b), 
- v Článku I. ods. I. bod. 3. sa text „čl. IX.“ nahrádza textom „čl. VIII.“, 
- v Článku II. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí ods. 1. znie takto: 
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 8 ods. (1) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov a § 114 ods. (3) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určuje výšku mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí v sume od 1,99 
EUR do 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného 
predpisu 3) na 1 žiaka. 

- vypúšťa sa Článok III. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti školského strediska záujmovej činnosti, 

- doterajšie Články IV. , V., VI., VII., VIII., IX. a X. sa označujú ako Článok III. , IV., V., VI., 
VII., VIII. a IX., 

- v Článku VIII. Určenie výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole ods. 1. znie 
takto: 

Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 53 ods. (6) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení určuje výšku príspevku na úhradu ročných nákladov t.j. školné v jazykovej škole: 
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a) vo výške od 73,02 EUR do 110,00 EUR na 1 poslucháča, ktorý je nezaopatreným 
2) dieťaťom , 

b) vo výške od 92,94 EUR do 190,00 EUR na 1 poslucháča, ktorý je plnoletou fyzickou 
osobou, 

a výšku zápisného vo výške 10,00 EUR. 
II. 

- Článok IX. Záverečné ustanovenie znie takto: 
1. VZN PSK č. 27/2012 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 17. apríla 2012 uznesením 
č. 312/2012 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom 1. mája 
2012. 

2. VZN PSK č. 31/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 12. februára 2013 uznesením 
č. 461/2013 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom vyhlásenia t. 
j. 12. februára 2013. 

V Prešove dňa 12. 02. 2013 

v. r. 
................................................................ 

MUDr. Peter Chudík 
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 
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