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Mesto Krompachy, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskejrepubliky
a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákonaSlovenskejnárodnejrady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadenív znení neskoršíchpredpisov, a v zmysle§ 140 ods. 9,10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní(školskýzákon) a o zmene a doplneníniektorýchzákonovv znení neskoršíchpredpisov
(podľa čl. V zákona č. 390/2011, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č, 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a o zmene a doplneníniektorýchzákonovv znení neskoršíchpredpisov)vydáva toto
všeobecnezáväznénariadenieo výškepríspevkuna režijnénákladyv školskejjedálni.

Čl. I.
Predmet činnosti

Školské jedálne, ktorých zriaďovateľom je mesto Krompachy, poskytuje stravovanie deťom
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na
nákup potravín. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí

zriaďovateľ.

Čl. II.
Určenie výšky príspevku na režijné náklady

Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školských jedálňach je určená

sumou:
a) 0,07 € na jedno hlavné jedlo - obed v školskej jedálni ako súčasť Základnej školy,

Zemanská 2
b) 0,07 € na jedno hlavné jedlo - obed v školskej jedálni ako súčasť Základnej školy,

Maurerova 14
c) 0,20 € na jedno hlavné jedlo - obed v školskej jedálni ako súčasť Materskej školy

Hlavná 3
d) 0,10 € na jedno doplnkové jedlo (desiata, olovrant) v školskej jedálni ako súčasť

Materskej školy Hlavná 3

Čl. III.
Odpustenie príspevku na režijné náklady

Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku na režijné
náklady, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. To neplatí, ak ide o detí, na ktoré sa poskytuje dotácia
podľa osobitného predpisu(§ 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnostiach MPSVaR

SR)

ČI.IV.

(1) Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 05. júna 2012.

(2) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 16/D.1

dňa 27. júna 2012.
(3) Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta dňa 3. júla 2012

a nadobúda účinnosť dňa 2. septembra 2012.
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Doplnok č. 2 k Všeobecnezáväznémunariadeniu

o urcem výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom

na území mesta Krompachy

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. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Mesta Krompachy č 2 /2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.

V Čl. II v bode b) sa text Základnej školy, Maurerova 14 nahrádza textom:
Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy.

V Čl. II sa doplňa bod:
e) 0,20 € na jedno hlavné jedlo - obed vo výdajnej školskej jedálni Materskej školy,
Robotnícka 3, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy,
f) 0,10 € najedno doplnkové jedlo (desiata, olovrant) vo výdajnej školskej jedálni Materskej
školy, Robotnícka 3, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14,

Krompachy,

Čl. II.

(1) Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.9.2015

(2) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 10/F.1. zo

dňa 14. októbra 2015
(3) Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta Krompachy dňa

21.10.2015 a nadobúda účinnosť 7. novembra 2015.

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta



Desiata

kategórií stravníkov a príspevok
idov na nákup potravín

a č. 390/2011 Z. z., ktorým sa
'7 zamestnancoch a odborných

I a ktorým sa menia a dopiňajú

Obed Olovrant Spolu

€ € €

0,60 0,21 1,05

0,64 0,22 1,12

0,68 0,23 1, 19

0,72 0,25 1,27

0,76 0,26 1,34

Obed Spolu

€ €

0,88 0,88

0,95 0,95

1,01 1,01

1,09 1,09

1,16 1, 16

Obed Spolu

€ €

0,95 0,95

1,01 1,01

1,09 1,09

1, 16 1,16

1,22 1,22

Obed Spolu

€ €

1,05 1,05

1, 12 1,12

1, 19 1, 19

1,26 1,26

1,33 1,33

Finančné pásma

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákl

od 01. 09. 2011
(aktualizácia v nadväznosti na bod 19 až 21 čl. V zákon
mení a doplňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogickýc
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákono

niektoré zákony)

MŠ denné

( stravníci od 2 - 6 rokov )

1. Qásmo

2. Qásmo

5. Qásmo

Základná škola

(stravníci od 6 - 11 rokov)

1. pásmo

2. pásmo

3. pásmo

4. pásmo

5. pásmo

Základná škola

(stravníci od 11 -15 rokov)

1. Qásmo

2. Qásmo

3. Qásmo

4. Qásmo

5. 2ásmo

Stredná škola

(stravníci od 15 -18/19 rokov)

1. Qásmo

2. pásmo

3. Qásmo

4. Qásmo

5. flásmo

€

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32



nákladov

Stredná

Stravníc

1. pásmo

2. pásmo

3. pásmo

4. pásmo

5. pásmo

Základná

stravníci

1. pásmo

2. pásmo

3. pásmo

4. pásmo

5. pásmo

Internátu

Stravníci
od 11 do

1. pásmo

2. pásmo

3. pásmo

4. pásmo

5. pásmo

Internátu

Stravníci
od 15 do 1

1. pásmo

2. pásmo

3. pásmo

4. pásmo

5. pásmo

--

Finančné pásma

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov a príspevok stravníka osoby
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v€

kola

:i od 15 do 18/19 rokov Obed

1,05

1,12

1,19

1,26

1,33

á škola

od 6 do 11 rokov Obed stravníci od 11 do 15 rokov Obed

0,88 1. pásmo 0,95
0,95 2. pásmo 1,01
1,01 3. pásmo 1,09
1,09 4. pásmo 1, 16

1, 16 5. pásmo 1,22

e školské zariadenie

5 rokov Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu

0,38 0,25 0,95 0,21 0,64 2,43
0,39 0,27 1,01 0,21 0,66 2,54
0,40 0,29 1,09 0,21 0,67 2,66

0,41 0,29 1,16 0,21 0,70 2,77

0,42 0,29 1,22 0,21 0,73 2,87

e školské zariadenie

.9 rokov Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu

0,40 0,25 1,05 0,21 0,67 2,58
0,41 0,27 1,12 0,21 0,68 2,69

0,42 0,29 1,19 0,21 0,69 2,80

0,43 0,29 1,26 0,21 0,72 2,91

0,44 0,29 1,33 0,21 0,74 3,01
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Doplnok č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 2/2012  
 

o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni 
 

Návrh Doplnku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 4.6.2019 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 4.6.2019 

Zverejnený na internetovej stránke mesta: 4.6.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 14.6.2019 

Vyhodnotenie pripomienok: počet:  dňa:  

 

Vydaný  Doplnok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu  

Schválený na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

dňa: 
20.6.2019 

Číslo uznesenia: 10/E.5 

Vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa: 1.7.2019 

Účinný dňom: 1.9.2019 

Zvesený z úradnej tabule dňa: 17.7.2019 

 



 

 

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. 2 /2012 o výške príspevku na 
režijné náklady v školskej jedálni. 
 

Čl. I. 
 

V Čl. II v bode a) a b) sa ruší suma 0,07 € na jedno hlavné jedlo - obed a nahrádza sa sumou 
0,30 € na jedno hlavné jedlo - obed. 

 

 

 

 

 

 

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

č.10/E.5 a nadobúda účinnosť od 1.9.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

  primátorka mesta 
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