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Vyhodnotenie pripomienkového konania 
 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. .../2016, ktorým sa ruší Stredná 
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Spojenej školy, Bijacovce 1 
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Dôvodová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v súlade s § 8 ods. (3) zákona NR SR 
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov zverejnil dňa 1. augusta 2016 vyvesením na úradnej tabuli a na 
webovom sídle samosprávneho kraja návrh všeobecne záväzného nariadenia. 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej 
mohli fyzické a právnické osoby uplatniť odôvodnenú pripomienku k návrhu nariadenia. 

V stanovenej lehote neboli k návrhu nariadenia vznesené žiadne pripomienky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica 

 
z vyhodnotenia pripomienkového konania k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
PSK č. .../2016, ktorým sa ruší Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná 
odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, 
Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1, Školský 
internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1 a zriaďuje Spojená 
škola, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 
1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, 
Rudňany 65, Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1, 
Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1 

 
V súlade s § 8 ods. (4) zákona NR SR č. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov neboli do 
zápisnice Úradu PSK v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 11. augusta 2016, vznesené 
pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne. 

 


