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Návrh Doplnku č. 8 

k Všeobecnému záväznému nariadeniu 

Mesta Krompachy č. 1/2015  
 

o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

mesta Krompachy 

 

 

Návrh Doplnku č. 8 všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 11.4.2017 

Zverejnený na internetovej stránke mesta: 11.4.2017 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 20.4.2017 

Vyhodnotenie pripomienok:  

 

 

 

 

 



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) vydáva tento Doplnok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

Mesta Krompachy č.1 /2015 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Krompachy: 

 

Čl. I. 

V prílohe 1 sa ruší tabuľka: 

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

Základná umelecká škola 496 kolektívna forma 
725 individuálna forma 

Materská škola  Hlavná 3 2 151 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 – materská škola 1 634 

ZŠ s MŠ SNP 47 – materská škola 1 546,50 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 -školský klub detí 465,30 

ZŠ Zemanská 2 -školský klub detí 465,30 

ZŠ s MŠ SNP 47 -školský klub detí 436 

Centrum voľného času 90,2 

Zariadenie školského stravovania 1,25 hlavné jedlo 
0,40 doplnkové jedlo 
0,03 obedové balíčky  

Výdajňa školskej jedálne 0,25 hlavné jedlo 
0,25 doplnkové jedlo 

 
a nahrádza sa tabuľkou: 

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

Základná umelecká škola 544 kolektívna forma 
775 individuálna forma 

Materská škola Hlavná 3 2 151 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 – materská škola 1 691 

ZŠ s MŠ SNP 47 – materská škola 1 546,50 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 -školský klub detí  448,30 

ZŠ Zemanská – školský klub detí 460,30 

ZŠ s MŠ SNP 47 – školský klub detí 441,50 

Centrum voľného času 90,2 

Zariadenie školského stravovania  
 

1,35 hlavné jedlo 
0,45 doplnkové jedlo 
0,04 obedové balíčky  

Výdajňa školskej jedálne 0,30 hlavné jedlo 
0,30 doplnkové jedlo 
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Čl. II. 

 

(1) Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.4.2017 

(2) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. ................. 

zo dňa ......................... 

(3) Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta Krompachy dňa 

...............a nadobúda účinnosť ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

  primátorka mesta 
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