
 
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. 2/2021, ktorým sa  dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Krupina č. 13/2020 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 2021. 

 

I. 

Čl.4 sa  dopĺňa o nový text v bode 3) , ktorý sa vkladá pod doterajšiu tabuľku a znie:  

 

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 14 dní od pripísania finančných prostriedkov na účet školy, školského zariadenia 

predložiť poskytovateľovi dotácie príslušnú dokumentáciu preukazujúcu poskytnutie finančného príspevku. 

Mesto Krupina následne prijímateľovi dotácie z rozpočtu Mesta Krupina bude dotáciu pre nasledujúce obdobie 

roka 2021 krátiť (resp. v danom mesiaci neposkytne) o alikvotnú časť, vo výške poskytnutej štátnej finančnej 

pomoci, resp. finančného príspevku  z ÚPSVaR. 

Čl.4 bod 4) sa pôvodný text nahrádza novým a 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, okrem  mimoriadnej situácie COVID-19, 

kedy je poskytovateľ oprávnený krátiť dotáciu z podielových daní v inej výške  a postupu uvedeného v Čl. 6 bod 

9) VZN č. 13/2020 

 

II. 

Čl.5 sa  dopĺňa o nový text v bode 1), ktorý sa vkladá pod doterajšiu tabuľku a znie:  

 

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 14 dní od pripísania finančných prostriedkov na účet školy predložiť poskytovateľovi 

dotácie príslušnú dokumentáciu preukazujúcu poskytnutie finančného príspevku. 

Mesto Krupina následne prijímateľovi dotácie z rozpočtu Mesta Krupina bude dotáciu pre nasledujúce obdobie 

roka 2021 krátiť (resp. v danom mesiaci neposkytne) o alikvotnú časť, vo výške poskytnutej štátnej finančnej 

pomoci, resp. finančného príspevku  z ÚPSVaR. 

Čl.5 bod 2) sa pôvodný text nahrádza novým a 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, okrem  mimoriadnej situácie COVID-19, 

kedy je poskytovateľ oprávnený krátiť dotáciu z podielových daní v inej výške  a postupu uvedeného v Čl. 6 bod 

9) VZN č. 13/2020. 

 

 

III. 

 

Čl.8 sa dopĺňa o nový bod 4), ktorý znie:  

4) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2020 sa uznieslo MsZ  

v Krupine dňa 19.marca 2021  uznesením č.19/2021- MsZ. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo 

dňa vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina . 

 

 
 
                                                                                                             Ing. Radoslav Vazan 
                                                                                                                             primátor mesta 
 
 
 
VZN vyvesené: 25.03.2021 
VZN vyvesené: 09.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


