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Návrh Doplnku č. 2 

 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 

Krompachy č. 2/2019  
 

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 

 

 

Návrh Doplnku č. 2 všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 10.8.2021 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 10.8.2021 

Zverejnený na internetovej stránke mesta: 10.8.2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 20.8.2021 

Vyhodnotenie pripomienok: počet:  dňa:  

 

Vydaný  Doplnok č. 3 všeobecne záväzného nariadenia  

Schválený na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

dňa: 
 

Číslo uznesenia:  

Vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa:  

Účinný dňom:  

Zvesený z úradnej tabule dňa:  

 



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. 2/2019 o   príspevkoch na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

 

Článok 1 

 

V článku 3 výška príspevku sa ruší: 

 

V bode 5. písmeno a) žiaci a študenti vo veku do 25 rokov                            1,00 € 

                               b) odovzdanie vzdelávacieho poukazu                             0,00 € 

         c) dospelí nad 25 rokov                                                     4,00 € 

 

a nahrádza sa: 

 

V bode 5. písmeno a) žiaci a študenti do 25 rokov                                          3,00 € 

                                b) odovzdanie vzdelávacieho poukazu                             0,00 € 

          c) odovzdanie vzdelávacieho poukazu + ďalší krúžok    1,00 € 

                                d) dospelí nad 25 rokov                                                    5,00 € 

 

Čl. II. 

 

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

a nadobúda účinnosť dňa .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

  primátorka mesta 
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