
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             
           

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA  

č. 53/ 2016,  
ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy 

elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť 
Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov 

Schválené:        20.  júna  2016 ( Uznesením  č. 364/ 2016)  
 
Vyvesené:         8.  júla  2016  
 
Platnosť:           dňom  vyvesenia  na  úradnej  tabuli  
 
Účinné:             15. d ňom  od v yvesenia  na  úradnej  tabuli  



 

             
           

       

 

                
                

               
                  

            
 

           
          

              
          

 

 

 
                

                     
           

                                
  

 
             

   
 

             
  

 
 

      
 

      
       

                                                                                                      
                  
                

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA   

č. 53/ 2016,  
ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy 

elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť 
Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov 

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. (2) písm. c) 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.  
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ruší Školská jedáleň, 
Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 
44, Stropkov k 31. augustu 2016 a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej 
odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov od 1. septembra 2016. 

Článok  II.  
Platnosť  a účinnosť  

(1) Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 53/2016 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 20. 06. 2016 uznesením 
č. 364/2016. 

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

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 

V Prešove dňa 6. júla 2016 

................................................... 
MUDr. Peter Chudík 

predseda 
Prešovského samosprávneho kraja 

v. r. 
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