
 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

Mesta Kráľovský Chlmec č. 2/2011 
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú 
úhradu nákladov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného 
času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach 
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci č. 109 zo dňa 

07.04.2011 
 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci na základe originálnej pôsobnosti podľa § 6 a § 
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov a § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších prepisov sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č.2. k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Kráľovský Chlmec č. 2/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných 
zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v 
základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských 
jedálňach a výdajných školských jedálňach zo dňa 07.04.2011.  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 ODDIEL I., III. AS sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času (CVČ) zriadeného mestom je 
mesačný príspevok podľa jednotlivých záujmových útvarov určený nasledovne:  

 
Mesačný príspevok pre deti a mládež do 15 r. veku   2,- € 
Mesačný príspevok pre ostatných záujemcov nad 15 r. veku resp. dospelých   5,- € 
 
V prípade, ak dospelá osoba navštevuje viac krúžkov, poplatok sa stanovuje v sume 2,50 € za 
každý ďalší krúžok. 

 
 

Článok II. 
Spoločné a záverečné ustanovenia dodatku 

 
1. Tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Kráľovský Chlmec  
č. 2/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre 
voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach a výdajných školských 
jedálňach bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Kráľovskom Chlmci uznesením  
č. 637 zo dňa 13.12.2012 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.  

                                                                                                        
 
 

                                                                                                            Mgr. Jozef Balog 
                                                                                                             primátor mesta 

 
 


