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Všeobecne záväzné nariadenie
Prešovského samosprávneho kraja
č. 79/ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií 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 v znení
VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN
PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016 ( ďalej len „VZN PSK č. 18/2010“).

Predkladaný návrh VZN č. 79/2019 upravuje prílohy VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení a to
prílohu č. 1 a prílohu č. 2 - zvýšenie normatívov pre jazykové školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobností PSK a zvýšenie normatívov pre súkromné/cirkevné základné umelecké
školy, súkromné/cirkevné jazykové školy a súkromné/cirkevné školské zariadenia, upravuje prílohu
č. 3 a upresňuje textovú časť. Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č.
18/2010 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa nahrádza novým znením :
„ JŠ a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa pre príslušný kalendárny rok
určuje rozpočet finančných prostriedkov na preukázaný počet poslucháčov JŠ (do 25 rokov veku
a nad 25 rokov veku) k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, preukázaný počet detí
školského zariadenia, preukázané sledované výkony, vypočítaný na základe normatívu.“
2. V § 7 ods. 2 písm. a) odsek 1 sa nahrádza novým znením :
„ žiakov ZUŠ od 15 do 25 rokov veku, poslucháčov JŠ (do 25 rokov veku a nad 25 rokov veku)
a detí školských zariadení nad 15 rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka,“
3. V § 9 ods. 4 sa odvolávka pod čiarou č.8 nahrádza novým znením:
„8 § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 písm. l, m, n, o zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
4. Príloha č. 1, 2 , 3 sa nahrádza novou Prílohou č. 1, 2, 3.
5. V § 14 za ods. 7 sa dopĺňa ods. 8, ktorý znie:
„(8) Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 79/2019 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 9.12.2019, uznesením č. 346/2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť dňom
jeho vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 1. januára 2020.“
V Prešove 9.12.2019

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v.r.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

