
Mesto Krupina predkladá v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov na pripomienkovanie návrh dodatku č.1 k VZN 1/2019 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina. 

 
Počas plynutia desaťdňovej lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky 

k návrhu dodatku č.1 k  VZN 1/2019 v písomnej forme. 
 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, musí byť opodstatnená a zdôvodnená. 
Desaťdňová lehota začína plynúť dňom 4.6.2019 

 

V Krupine dňa 4.6.2019 

 
Návrh Dodatku č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina  
 č. 1/2019  

o ur čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka zákl adnej umeleckej školy, die ťa 
materskej školy a die ťa školského zariadenia na území mesta Krupina. 

 
 

Týmto dodatkom č.1 sa mení VZN č. 1/2019 a to v Čl. 4 sa dopĺňajú  body 7/ a 8/ ktorých 
znenie je nasledovné: 
 
7/ Mesto Krupina neposkytuje dotáciu na deti s trvalým pobytom v meste Krupina, ktoré 
navštevujú centrá voľného času v iných obciach a mestách. 
 
8/ Ak na dieťa s trvalým pobytom mimo územia mesta Krupiny neposkytne obec, v ktorej má 
dieťa trvalý pobyt, dotáciu na záujmové vzdelávanie v centre voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Krupina vo výške predpokladaného jednotkového koeficientu  
(prognózovanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka), ktorý je 
každoročne zverejnený Ministerstvom financií SR oznámi Mesto Krupina túto skutočnosť 
riaditeľovi centra voľného času, ktorý vyzve zákonného zástupcu dieťaťa na úhradu dotácie a 
zároveň určí lehotu na jej úhradu. Ak rodič dotáciu v stanovenom termíne neuhradí, riaditeľ 
centra voľného času dieťaťa neumožní účasť na záujmovom vzdelávaní. 
 

V ostatnom zostávajú ustanovenia VZN č. 1/2019 nezmenené v platnosti. 

Tento dodatok č.1 k VZN č.1/2019 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Krupine č. ..../2019-MsZ  dňa ………... a nadobúda účinnosť od 1.9.2019.      
 

 

 

                                                                                            Ing. Radoslav Vazan 
                                                                                               primátor mesta 
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