
Dôvodová správa 
 
 
 
 Zastupiteľstvo PSK na 8. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 19.10.2010 schválilo uznesením         
č. 105/2010 Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len 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, ktoré bolo od schválenia novelizované trikrát, a to 
VZN PSK č. 22/2011, č. 26/2011 a č. 29/2012.   

 
Predkladaný návrh VZN  upravuje  prílohovú časť č.1 - doplnenie novej kategórie „školské 

hospodárstvo“, ktoré súvisí so zmenou právnej formy hospodárenia Školského hospodárstva Cemjata 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu. Kategória „školské 
hospodárstvo“ doposiaľ absentovala v zozname, nakoľko Školské hospodárstvo Cemjata síce bola 
príspevková organizácia, avšak nebola zaradená vo verejnom sektore, tzn. subjektu nebola 
poskytovaná dotácia z rozpočtu PSK. 

 
Ďalšie zmeny sa týkajú  prílohy č. 3 a č. 5, ktoré súvisia so zmenou názvu krajský školský 

úrad (KŠÚ) na obvodný úrad (OÚ) v súlade so zákonom NR SR č. 345/2012 o niektorých opatreniach 
v miestnej štátnej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle citovaného zákona 
pôsobnosť krajských školských úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na obvodné úrady 
v sídlach krajov. 
 

Návrh VZN PSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení bol  
zverejnený na úradnej tabuli PSK a na internetovej adrese PSK dňa 30.9.2013 za účelom 
pripomienkového konania. Dátum  ukončenia pripomienkového konania bol stanovený na                
9.10.2013. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej 
môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade PSK. Po ukončení lehoty bude spracované 
vyhodnotenie pripomienkového konania a doručené zastupiteľstvu samosprávneho kraja pred jeho 
prerokovaním. 

 
Návrh VZN PSK bol zároveň prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri zastupiteľstve 

PSK s prijatím uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


