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Návrh doplnku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 2.8.2019 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 2.8.2019 

Zverejnený na internetovej stránke mesta: 2.8.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 14.8.2019 

Vyhodnotenie pripomienok: počet: neboli dňa:  

 

Vydaný  Doplnok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu  

Schválený na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

dňa: 
21.8.2019 

Číslo uznesenia: 11/G.1 

Vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa: 30.8.2019 

Zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta: 30.8.2019 

Zverejnené na webovom sídle mesta: 30.8.2019 

Účinný dňom: 15.9.2019 



 

Mesto Krompachy v zmysle § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 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 znení neskorších predpisov vydáva tento Doplnok 

č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č.1 /2019 o určení výšky dotácie  

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení 

 

Čl. I. 

V prílohe 1 sa ruší tabuľka: 
 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €  

Základná umelecká škola 539,70 kolektívna forma 
1 235,00 individuálna forma 

Materská škola Hlavná 3 2 607,95 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 – materská škola 2 256,90 

ZŠ s MŠ SNP 47 – materská škola 1 865,60 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 -školský klub detí  561,60 

ZŠ Zemanská – školský klub detí 451,35 

ZŠ s MŠ SNP 47 – školský klub detí 514,80 

Centrum voľného času 102,00 

Zariadenie školského stravovania 0,66 hlavné jedlo – pre ZŠ 
1,75 hlavné jedlo pre MŠ 
0,55 doplnkové jedlo 

Výdajňa školskej jedálne 0,50 hlavné jedlo 
0,50 doplnkové jedlo 

 
a nahrádza sa tabuľkou: 
 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €  

Základná umelecká škola 553,65 kolektívna forma 
1 235,00 individuálna forma 

Materská škola Hlavná 3 2 674,00 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 – materská škola 2 273,86 

ZŠ s MŠ SNP 47 – materská škola 1 865,60 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 -školský klub detí  580,27 

ZŠ Zemanská – školský klub detí 451,35 

ZŠ s MŠ SNP 47 – školský klub detí 514,80 

Centrum voľného času 102,00 
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Zariadenie školského stravovania 0,66 hlavné jedlo – pre ZŠ 
1,75 hlavné jedlo pre MŠ 
0,55 doplnkové jedlo 

Výdajňa školskej jedálne 0,50 hlavné jedlo 
0,50 doplnkové jedlo 

 

 

Čl. II. 

 

(1) Na tomto Doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením 

č.11/G.1 a nadobúda účinnosť od 15.9.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

  primátorka mesta 
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