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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. 7 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. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka škôl a školských zariadení (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 6 sa za odsek 4 pridáva nový odsek 5, ktorý znie:  

5. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 podľa osobitných predpisov (ďalej len „krízová situácia“) 

môže Mestské zastupiteľstvo rozhodnúť o poskytnutí mimoriadnej dotácie príjemcovi dotácie 

podľa článku 3 s cieľom zmiernenia nepriaznivých následkov krízovej situácie, ktoré u 

príjemcu dotácie vznikli bezprostredne v súvislosti s opatreniami prijatými v súvislosti s touto 

krízovou situáciou. Mimoriadnu dotáciu je možné vyplácať najdlhšie do konca trvania krízovej 

situácie. Výšku mimoriadnej dotácie, konkrétny účel jej použitia podľa článku 2 nariadenia 

a trvanie jej poskytovania určí Mestské zastupiteľstvo vo svojom uznesení. Na určenie výšky 

tejto mimoriadnej dotácie sa ustanovenia článku 5 nariadenia nepoužijú. 

2. V prílohe č. 1 sa ruší tabuľka: 

 

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

Základná umelecká škola 595,50 kolektívna forma 
1 356,30 individuálna forma 

Materská škola  Hlavná 3 3 186,83 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 – materská škola 2 572,82 

ZŠ s MŠ SNP 47 – materská škola 0,00 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 -školský klub detí 617,92 

ZŠ Zemanská 2 -školský klub detí 484,00 

ZŠ s MŠ SNP 47 -školský klub detí 697,28 

Centrum voľného času 106,31 

Zariadenie školského stravovania 1,40 hlavné jedlo 
1,93 hlavné jedlo pre MŠ 
0,60 doplnkové jedlo 

Výdajňa školskej jedálne 0,55 hlavné jedlo 
0,55 doplnkové jedlo 
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a nahrádza sa tabuľkou: 
 
 

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

Základná umelecká škola 570,97 kolektívna forma 
1 285,00 individuálna forma 

Materská škola Hlavná 3 3 006,23 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 – materská škola 2 268,26 

ZŠ s MŠ SNP 47 – materská škola 0,00 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 -školský klub detí  617,92 

ZŠ Zemanská – školský klub detí 484,00 

ZŠ s MŠ SNP 47 – školský klub detí 697,28 

Centrum voľného času 103,71 

Zariadenie školského stravovania 1,40 hlavné jedlo – pre ZŠ 
1,93 hlavné jedlo pre MŠ 
0,60 doplnkové jedlo 

Výdajňa školskej jedálne 0,55 hlavné jedlo 
0,55 doplnkové jedlo 

 

 

Čl. II. 

 

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

č.24/E.2 a nadobúda účinnosť dňa 13.1.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

  primátorka mesta 
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