
 
Mesto  Krupina vo veciach územnej samosprávy v zmys le § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 
písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h právnych 

predpisov, § 6 ods.24 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a škols kej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a zákona  
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zá kon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Krupina 
č. 5/2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2019 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Krupina zmenené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Krupina 

č. 4/2020 a Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2021 nasledovne: 
 
 

Čl I. 
 

Týmto VZN sa mení  Čl. 5 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Domčeka 
Centra voľného času, Krupina a nahrádza sa novým znením takto:  
1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Domčeka Centra  voľného času 
prispieva zákonný zástupca žiaka, dospelá osoba  mesačne sumou podľa jednotlivých 
vekových kategórií. 
2/ Príspevky za jednotlivé kluby zohľadňujú formy poskytovania záujmového vzdelávania 
nasledovne: 
 
A. Prezenčná forma poskytovania záujmového vzdelávania 
 
 

1) záujmové kluby od 10 detí a viac (max. počet 25 v jednom oddelení, potom sa delia) 
 
 
2)        pre deti mladšie ako 5 rokov:                                       
        -      základný príspevok pre jeden klub vo výške                                          7,00 € 

-     za každý ďalší záujmový klub príspevok vo výške                                 8,00 € 
-     každá ďalšia hodina bude navýšená o 40% zo základnej sumy, t.j.     + 2,00 € 
  

3)   pre deti od 5 rokov – do 15 rokov: 
 -      základná suma pre každý klub na jednu hodinu je príspevok vo výške   5,00 €  
-     za každý ďalší záujmový klub na jednu hodinu je príspevok vo výške    6,00 € 
-     každá ďalšia hodina bude navýšená o 40% zo základnej sumy, t.j.       + 2,00 € 
 

       4)      študenti vo veku 15 rokov – 18 rokov: 
-      základná suma pre každý klub na jednu hodinu je príspevok vo výške   5,00 €  
-     za každý ďalší záujmový klub na jednu hodinu je príspevok vo výške    6,00 € 
-     každá ďalšia hodina bude navýšená o 40% zo základnej sumy, t.j.       + 2,00 €  
 

       5)     iné osoby s pravidelným príjmom vo veku od 18 rokov do veku 30 rokov: 
             -      v jednom záujmovom klube príspevok vo výške                                     8,00 € 
             -      za každý ďalší záujmový klub príspevok vo výške                                12,00 € 
             -      každá ďalšia hodina bude navýšená o 40% zo základnej sumy, t.j.      + 2,00 € 

 



 
        6)    Celkový poplatok za záujmový klub zahŕňa :   
 
             -     základnú sumu           

      -     prenájom priestorov (0,50 € / každá začatá hodina prenájmu) 
      -     početnosť ďalších vedúcich, ktorí sa podieľajú na realizácii konkrétneho klubu  
(1,00 € / tréner) 
      -      náklady na niektoré pomôcky, náklady na cestovné, poplatky za vstupné, stojné  
a pod. ( napr. Plavecký klub ) 
 
  7)    Uplatnenie Vzdelávacieho poukazu = zľava 3,00 € z celkového príspevku za jeden 
záujmový klub. 
 
B. Individuálna prezenčná forma poskytovania záujmového vzdelávania  

 
1) záujmové kluby s nižším počtom ako 10 detí (min.5 detí) 
2) udelenie výnimky pre Nízkoprahový klub – minimálny počet 2 deti  

(downov syndróm, aspergerov syndrome, autizmus, mentálne postihnutie, 
viacnásobné postihnutie,  imobilita …) 

3) pri prezenčnom individuálnom poskytovaní záujmového vzdelávania je základná 
suma pre každý klub na jednu hodinu príspevok vo výške 10,00 €   

4) každá ďalšia hodina bude navýšená o 40% zo základnej sumy, t.j. + 4,00 €  
5) Celkový príspevok za záujmový klub v individuálnej prezenčnej forme zahŕňa: 

               -   základnú sumu  
               -   prenájom priestorov (0,50 € / každá začatá hodina prenájmu) 
               -   početnosť ďalších vedúcich, ktorí sa podieľajú na realizácii konkrétneho klubu  
(1,00 € / tréner) 
               -   náklady na niektoré pomôcky, náklady na cestovné, poplatky za štartovné a  
pod. si podľa potreby    
                   hradia účastníci jednotlivých záujmových klubov individuálne  
         
        6)   Uplatnenie Vzdelávacieho poukazu = zľava 3,00 € z celkového príspevku za jeden 
záujmový klub 
 
     
   C.  Dištančná forma poskytovania záujmového vzdelávania:  
 

- poskytovaná časová dotácia pre klub, ktorý bude takúto formu poskytovať je len  
v časovej dotácii 1 hodina = príspevok vo výške 5,00 €, t.j. iba základná suma 

               -      uplatnenie Vzdelávacieho poukazu = zľava 3,00 € z celkového príspevku za 
jeden záujmový klub 
 
 
3/ Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN sú Príloha č.1 a Príloha č.2,  v ktorých sú uvedené 
ponuky klubov vrátane konkrétneho príspevku zákonného zástupcu na školský rok 
2021/2022. Každý ďalší školský rok  Prílohy predkladá riaditeľ Domčeka Centra voľného 
času na príslušný školský rok a podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom. 
 
4/ Zriaďovateľ Domčeka Centra  voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 
príspevku ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada 
a súčasne predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 1 

 
Čl. II. 

 



V Čl. 8 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o  nový ods.8/ a ods.9/ ktoré  znejú nasledovne: 
8/ Ostatné ustanovenia VZN č.5/2019, zmenené  VZN č.4/2020 a VZN č.1/2021 ostávajú 
nezmenené v platnosti. 
 
9/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina zmenené  VZN č. 4/2020 a VZN č. 1/2021 sa 
uznieslo MsZ v Krupine dňa 23. júna 2021 uznesením č. 226/2021- MsZ. 
 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.09.2021. 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. Radoslav Vazan 
                                                                                                                   primátor mesta 
 
 
 
VZN vyvesené: 01.07.2021 
VZN zvesené: 16.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
1 zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  


