
 

                Mestské zastupite�stvo v Krompachoch  
 

 

 

V�eobecne záväzné nariadenie !. 1/2010 
 

o ur�ení vý�ky dotácie na prevádzku a mzdy na  �iaka 
základnej umeleckej �koly,  die!a materskej �koly 
a �kolských zariadení so sídlom na území mesta 

Krompachy 
 
Mestské zastupite¾stvo v Krompachoch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a 
§ 11 ods. 4 g zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor�ích právnych 
predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona è. 596/2003 Z. z  o �tátnej správe v �kolstve a 
�kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov, 
§ 19 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov a § 7 zákona è. 583/2004 Z. z. o 
rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskor�ích predpisov sa uznieslo na tomto:  
 

v�eobecne záväznom nariadení 
1 

Predmet úpravy 

1)  V�eobecne záväzné nariadenie urèuje vý�ku a úèel pou�itia dotácie na prevádzku a  mzdy 

na �iaka1) základnej umeleckej �koly, die�a materskej �koly a �kolských zariadení so sídlom 
na území mesta Krompachy, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva �kolstva SR 
zaradené do siete �kôl a �kolských zariadení Ministerstva �kolstva Slovenskej republiky. 2) 

 

§2 

Príjemca dotácie 

 

Príjemcom dotácie pod¾a tohto nariadenia je : 
základná umelecká �kola,  materské �koly a �kolské zariadenia s právnou subjektivitou 
v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

§3 

                                                        Vý�ka a ú!el dotácie 

      1) Vý�ka dotácie na príslu�ný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na �iaka základnej 
umeleckej �koly, die�a materskej �koly a �kolských zariadení v zriaïovate¾skej pôsobnosti 

mesta je urèená v prílohe è.1 v�eobecne záväzného nariadenia. 

 2) Prijímate¾ dotácie pod¾a § 2 je oprávnený pou�i� dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov základných umeleckých �kôl, materských �kôl a �kolských 
zariadení so sídlom na území mesta a pri jej pou�ití musí zabezpeèi� hospodárnos�, 
efektívnos� a úèinnos� jej pou�itia. 



 3) V prípade, �e dotácia nebude vyèerpaná do 31.12. príslu�ného kalendárneho roku, je 
prijímate¾ povinný nevyèerpanú èas� dotácie vráti� spä� na úèet mesta do 31.12. príslu�ného 
kalendárneho roku.    
       

§4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie  

 

Mesto poskytne príjemcovi pod¾a § 2dotáciu mesaène (vo vý�ke jednej dvanástiny z dotácie 

na príslu�ný kalendárny rok) do 25.dòa príslu�ného mesiaca. 
 

 

                                                                       §5       

Závere!né ustanovenia 

 

1) Na ustanovenia súvisiace s urèením vý�ky dotácie na prevádzku a mzdy na �iaka    
základnej umeleckej �koly, die�a materskej �koly a �iaka �kolského zariadenia so sídlom na 
území mesta Krompachy ,neupravené týmto v�eobecne záväzným nariadením, sa  vz�ahujú  
príslu�né  právne predpisy 3)

.
 
 

 

 

1) Toto VZN bolo schválené mestským zastupite¾stvom v .Krompachoch, uznesením èíslo 
27/F-1 zo dòa 2. februára 2010. 

 

2) Toto v�eobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnos� dòa 18. februára 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch dòa 14.1.2010 

 

                                                                                             Ing. Iveta Ru�inová 

                                                          primátorka mesta 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 
1) ust. § 6 ods.12 písm. d) zákona è.596/2003 Z. z. o �tátnej správe v �kolstve a �kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskor�ích zmien a doplnkov 

2) § 15 zákona è. 596/2003 Z. z. v znení neskor�ích predpisov. 

3) napr. ust. § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. zákona o rozpoètových pravidlách verejnej správy 

 

 

 



Príloha 1 

 
Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na �iaka základnej umeleckej �koly, 

posluchá!a jazykovej �koly a die"a materskej �koly a �kolských zariadení 

v zria#ovate�skej pôsobnosti obce 

 

Kategória �kôl a �kolských 

zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na �iaka  

v eurách 

                                                    

Základná umelecká �kola  
500  kolektívna forma        
570  individuálna forma 

Materská �kola  1 425 

�kolský klub detí  400 

Centrum vo¾ného èasu  117 

Zariadenie �kolského 
stravovania 

 

1 hlavné jedlo - obed                 

0,16 doplnkové jedlo                    
 

 



Mestské zastupite�stvo v Krompachoch 

Doplnok �. 1 

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy �. 1/2010 
o ur�ení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, die�a materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Krompachy. 

Mestské zastupite�stvo v Krompachoch v zmysle § 6 a § 11 zákona �.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 pís. d) zákona 
�.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona �. 523/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 7 zákona �. 583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

vydáva tento 

DOPLNOK �. 1 

k všeobecne záväznému nariadeniu �. 1/2010 o ur�ení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy  
na žiaka základnej umeleckej školy, die�a materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Krompachy. 

V prílohe 1 sa ruší tabu�ka:  
Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v € 
Základná umelecká škola 500 kolektívna forma 

570 individuálna forma 
Materská škola 1 425 
Školský klub detí 400 
Centrum vo�ného �asu 117 
Zariadenie školského zariadenia 1 hlavné jedlo 

0,16 doplnkové jedlo 

a nahrádza sa tabu�kou: 
Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v € 
Základná umelecká škola 503 kolektívna forma 

573 individuálna forma 
Materská škola  1 600 
Školský klub detí 407 
Centrum vo�ného �asu 117 
Zariadenie školského zariadenia  1,05 hlavné jedlo 

0,31 doplnkové jedlo  
Výdaj�a školskej jedálne 0,20 hlavné jedlo 

0,20 doplnkové jedlo 



1) Tento Doplnok �. 1 k VZN �. 1/2010 o ur�ení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy  na 
žiaka základnej umeleckej školy, die�a materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území mesta Krompachy bol schválený uznesením MsZ v Krompachoch 
�.3/G.2 zo d�a 23. februára 2011. 

2) Tento Doplnok �. 1 nadobúda ú�innos� 15. d�om od vyvesenia na úradnej tabuli. 

V Krompachoch d�a 8.2.2011 

        Ing. Iveta Rušinová v.r. 
        primátorka mesta 

Vyvesené na úradnej tabuli d�a 25. februára 2011 
Nadobúda ú�innos� 12. marca 2011 



MESTO KROMPACHY

Doplnok �. 2 
k Všeobecnému záväznému nariadeniu 

Mesta Krompachy �. 1/2010  
o ur�ení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, die�a materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

mesta Krompachy 

Návrh Doplnku �. 2 všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie

Vyvesený na úradnej tabuli mesta d�a: 27.11.2012 

Zverejnený na internetovej stránke mesta: 27.11.2012�

Dátum ukon�enia lehoty pripomienkového konania: 6.12.2012�

Vyhodnotenie pripomienok: ----------- 

Vydaný  Dodatok �. 2 všeobecne záväzného nariadenia 

Schválený na rokovaní Mestského zastupite�stva v Krompachoch d�a: 12.12.2012 

�íslo uznesenia: 23/F.2 

Vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli d�a: 17.12.2012 

Ú�inný d�om: 01.01.2013 

Zvesený z úradnej tabule d�a: 



Mesto Krompachy v zmysle § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady �. 369/1990 Zb.o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona �. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) vydáva tento Doplnok �. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Krompachy �. 1/2010 o ur�ení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
 umeleckej školy, die�a materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 
Krompachy:

�l. I. 
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�l. II. 

(1) Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli d�a .27. 11. 2012. 

(2) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupite�stvo v Krompachoch uznesením �. 23/F.2  
d�a 12. 12. 2012. 

(3) Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta d�a 31. 12 2012 
a nadobúda ú�innos� d�a 1. januára 2013 . 

V Krompachoch 17. decembra 2012 

Ing. Iveta Rušinová 
  primátorka mesta v.r. 



�


