
Mesto  Krupina vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g ) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 

ods.12 písm. c) zákona 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 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina 
č. 7/2020 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 11/2019 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2020. 
 

I. 

Čl. 4 sa mení a dopĺňa v nasledovných bodoch, ktoré znejú :  
 
Bod 5)  Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na 
dieťa materskej školy, dieťa  školského zariadenia a vydané jedlo pre žiaka základnej školy 
pri 100% plnení podielových daní je nasledovná: 
 

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, 
školského zariadenia 

Výška dotácie na  
prevádzku a mzdy na žiaka 

na rok 2020  v € 

Dieťa materskej školy v zmysle bodu 1 2343,43 

Žiak základnej umeleckej školy 
v individuálnej forme vyučovania 

1476,65 

Žiak základnej umeleckej školy 
v skupinovej forme vyučovania 

481,83 

Dieťa školského klubu pri ZŠ  
J.C. Hronského  

548,36 

Dieťa školského klubu pri ZŠ  
E.M. Šoltésovej 

613,12 

Dieťa centra voľného času 181,32 

Vydané jedlo pre žiaka základnej školy 
v zmysle bodu 2 

1,40 

 

Ak prijímateľ dotácie uvedený v Čl. 2 bod. 3 písm. a)  požiadal o finančný príspevok Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny, v súvislosti s krízovou situáciou COVID – 19 a bol mu 
finančný príspevok priznaný a poskytnutý, je povinný v lehote do 5.10.2020 predložiť 
poskytovateľovi dotácie príslušnú dokumentáciu preukazujúcu poskytnutie finančného 
príspevku. 

Mesto Krupina následne prijímateľovi dotácie z rozpočtu Mesta Krupina bude dotáciu pre 
nasledujúce obdobie roka 2020 krátiť (resp. v danom mesiaci neposkytne) o alikvotnú časť, 
vo výške poskytnutej štátnej finančnej pomoci, resp. finančného príspevku  z ÚPSVaR. 

 

 



 

Bod 6) znie: 
 
Dotácie z rozpočtu mesta Krupina / ďalej len dotácie / sú poskytované spravidla mesačne do 
25.dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 stanoveného ročného rozpisu 
a prijatých podielových daní v príslušnom kalendárnom mesiaci, okrem  mimoriadnej situácie 
COVID-19, kedy je poskytovateľ oprávnený krátiť dotáciu z podielových daní v inej výške  a 
postupu uvedeného v Čl. 6 bod 8) 
 
                                                                                II. 
Čl. 5 sa mení, dopĺňa a znie: 
 
Bod 1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rok 2020 sa na 
jednotlivých neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení rozpisuje podľa počtu detí 
a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov vo 
veku do 15 rokov, ktorý škola a školské zariadenie vykázali v štatistickom výkaze Škol / 
MŠVVaŠ SR / 40-01 k 15.9.2019  
   

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, 
školského zariadenia 

Výška dotácie na prevádzku a 
mzdy na žiaka na rok 2020 v € 

Dieťa súkromnej materskej školy 2062,22 

                                                                                 

Ak prijímateľ dotácie uvedený v Čl. 2 bod 3 písm. b)  požiadal o finančný príspevok Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny, v súvislosti s krízovou situáciou COVID – 19 a bol mu 
finančný príspevok priznaný a poskytnutý, je povinný v lehote do 5.10.2020 predložiť 
poskytovateľovi dotácie príslušnú dokumentáciu preukazujúcu poskytnutie finančného 
príspevku. 

Mesto Krupina následne prijímateľovi dotácie z rozpočtu Mesta Krupina bude dotáciu pre 
nasledujúce obdobie roka 2020 krátiť (resp. v danom mesiaci neposkytne) o alikvotnú časť, 
vo výške poskytnutej štátnej finančnej pomoci, resp. finančného príspevku z ÚPSVaR,  
maximálne však vo výške 12 % z dotácie poskytovanej na žiaka školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta na tento účel. 

 

Bod 2) Dotácie sú poskytované spravidla mesačne do 25.dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca vo výške 1/12 stanoveného ročného rozpisu a prijatých podielových daní 
v príslušnom kalendárnom mesiaci, okrem mimoriadnej situácie COVID-19, kedy je 
poskytovateľ oprávnený krátiť dotáciu z podielových daní v inej výške   a postupu uvedeného 
v Čl. 6 bod 8). 

III. 

Čl. 6 bod 8) sa mení a znie:  
 
Bod 8) Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky mestom prijatých 
podielových daní zo štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní Mestu 
Krupina v sume nižšej ako 100 % z priznanej výšky podielových daní v príslušnom 
kalendárnom roku je poskytovateľ dotácie oprávnený  príjemcom dotácie podľa Čl.2 bod 3 
písm. a) a b) tohto VZN dotáciu v priebehu roka znížiť, resp. krátiť, avšak v mesiaci 



december príslušného kalendárneho roka musí vykonať konečnú úpravu tak, aby zníženie, 
resp. krátenie dotácie zodpovedalo rovnakému percentuálnemu podielu poskytnutých  
podielových daní Mestu Krupina. 

 

IV. 

Čl. 8 sa dopĺňa o nový bod 4), ktorý znie:  
 
Bod 4) 
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 sa 
uznieslo MsZ  v Krupine dňa 30.9.2020 uznesením č. 213/2020- MsZ. Toto VZN nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina . 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Radoslav Vazan 
                                                                                                                    primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
VZN vyvesené: 05.10.2020 
VZN zvesené: 20.10.2020 
 
 
 
 
 


