
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

                            
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

         
 

     
 

       
 

           
          

       
  
 
 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA  

č. 41/ 2014,  
ktorým sa ruší Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 
v Humennom 

Schválené: 26. augusta 2014, uznesením č. 81/2014 

Vyvesené: 26. augusta 2014 

Platnosť: dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

Účinné: z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu 
práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, 
dňom vyvesenia t. j. 26. augusta 2014 



                            
  

                
                

               
                  

            
 

           
                               

            
         
            

                                 
           

      
 

 
                 

        
             

      
 

 

 
            

          
                                 

           
 
 

 
 

      
 

      
                 

 
     

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA   

č. 41/ 2014,  
ktorým sa ruší Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 
v Humennom 

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 ods. (1) písm. a) 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Článok  I.  
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ruší Stredná 

priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 v Humennom 
k 31. augustu 2014 v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky č. 2014-8363/28334:2-10C0/SPŠ zo dňa 27.06.2014 
o jej vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

2. Úlohy zrušenej školy podľa predchádzajúceho odseku bude odo dňa 
1. septembra 2014 ďalej plniť Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 
Humenné, ktorá je jej právnym nástupcom. 

Článok  II.  

1. V zmysle § 27 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
vykonávajúcich činnosti v zrušenej škole prechádzajú od 1. 9. 2014 na Strednú 
odbornú školu technickú, Družstevná 1737, Humenné. 

Článok  III.  
Záverečné  ustanovenie  

1. VZN PSK č. 41/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2014 
uznesením č. 81/2014 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, 
ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu 
v dostatočnom časovom predstihu, dňom vyhlásenia t. j. 26. augusta 2014. 

V Prešove dňa 26. augusta 2014 

................................................... 
MUDr. Peter Chudík, v. r. 

predseda 
Prešovského samosprávneho kraja 
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