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

Čl. I. 
  
V čl. II. určenie výšky príspevku na režijné náklady sa rušia body a), b), c),  d), e), f) 
a nahrádzajú sa:  

a) 0,50 € na jedno hlavné jedlo pre žiakov základnej školy v školskej jedálni ako súčasť 
Základnej školy, Zemanská 2, Krompachy a v školskej jedálni ako súčasť Základnej 
školy s materskou školou Maurerova 14, Krompachy, 

b) 0,30 € na jedno hlavné jedlo pre deti v materskej škole vo Výdajnej školskej jedálni, 
Maurerova 14, Krompachy, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Maurerova 
14, Krompachy, vo Výdajnej školskej jedálni, Robotnícka 3, Krompachy, ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy a v  školskej jedálni 
ako súčasť Materskej školy, Hlavná 3, 

c) 0,15 € na jedno doplnkové jedlo (desiata, olovrant) pre deti vo Výdajnej školskej jedálni, 
Maurerova 14, Krompachy, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Maurerova 
14, Krompachy, vo Výdajnej školskej jedálni, Robotnícka 3, Krompachy, ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy a v  školskej jedálni 
ako súčasť Materskej školy, Hlavná 3, Krompachy. 

 
 

 
Čl. II. 

(1) Na tomto Doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením 
č.39/E.2 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Rušinová 
  primátorka mesta 
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