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Mesto Krupina predkladá v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na pripomienkovanie Návrh  všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina 
č...../2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Krupina pre rok 2022 
 
Pripomienkovanie : 

Počas plynutia desaťdňovej lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu 

 VZN a to: 

• v písomnej forme na adresu: Mestský úrad Krupina, organizačné oddelenie a oddelenie 

školstva, Svätotrojičné nám.4/4, 96301 Krupina 

• elektronicky na e-mailovú adresu: skolstvo@krupina.sk 

• ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Krupine, organizačné oddelenie a oddelenie 

školstva,  

 

 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, musí byť opodstatnená a zdôvodnená. 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 12.01.2022. 
Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovanie. 
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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  

Návrh 
 Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Krupina  

č..../2022 
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom  Krupina 
pre  rok 2022 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine   podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 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 zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Krupina. 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a účel použitia finančných prostriedkov 
na  prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení ( školského klubu detí, centra voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov 
základnej školy), ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina a  ktoré sú na základe rozhodnutia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a 
školských zariadení Slovenskej republiky.  
 

 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1) Finančné prostriedky na mzdy sú určené na bežné výdavky a zahŕňajú výdavky na tarifný plat a 
príplatky vyplácané pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy a 
školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom1, výdavky na 
poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných a nepedagogických 
zamestnancov školy alebo školského zariadenia. 

 

2) Finančné prostriedky  na prevádzku sú určené na bežné výdavky škôl a školských zariadení 
špecifikovaných v článku 1 tohto nariadenia a zahŕňajú výdavky za tovary a služby definované 
Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630–tovary a služby (cestovné 
náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál okrem potravín v školských jedálňach, dopravné, 
rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery 
jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky).  

 
 
 

                                                 
1 Napríklad  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



 Strana 3 

 
3) Prijímateľom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN sú: 
 

a) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Krupina 
 

základná škola, materská škola, základná umelecká škola a centrum voľného času  s právnou 
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina,  
 

      Poskytovateľom finančných prostriedkov je Mesto Krupina. 

 

Článok 3 

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina 

 

1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rok 2022 sa na školy  
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina sa určí ako súčin   počtu detí 
alebo žiakov k 15.9.predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie 
vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 a ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení 
na základe právoplatného rozhodnutia riaditeľa príslušnej školy a školského zariadenia k 
15.9.2021a ročnej výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia. 

 
2) S poukazom na ust. § 6 ods. 12 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec poskytuje finančné 
prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného 
času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do 
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. 

 Riaditeľ centra voľného času pre daný účel uzatvorí zmluvu na poskytnutie finančných prostriedkov  
na záujmové vzdelávanie v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina s obcou, 
v ktorej má dieťa trvalý pobyt vo výške predpokladaného jednotkového koeficientu na dieťa, ktorý je 
každoročne zverejnený Ministerstvom financií. 

 
 
3) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rok 2022 pre Centrum voľného času 

v Krupine sa rozpisuje podľa  počtu detí centra voľného času podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré navštevujú centrum voľného času zriadené na území 
mesta Krupina. Do počtu detí centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je Mesto Krupina sa 
započítavajú deti vo veku od 5-15 rokov a ďalší účastníci záujmových útvarov vo veku od 15-30 
rokov veku s trvalým pobytom na území  Mesta Krupina, ktorí uvedený vek dovŕšili k 1. januáru 
2021. 

   
       Finančné prostriedky pre školské jedálne pri základných školách sa rozpisujú podľa počtu žiakov     
       školy.  
 
       Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté v finančných   
       prostriedkoch na  prevádzku a mzdy pre dieťa materskej  školy. 
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4) Ročná výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia   je nasledovná: 

 
 
 

Dieťa, žiak pod ľa kategórie školy, 
školského zariadenia 

Výška finan čných 
prostriedkov na  prevádzku a 

mzdy na žiaka na rok 2022  v €  

Dieťa materskej školy  2519,08 

Žiak základnej umeleckej školy 
v individuálnej forme vyučovania 1504,46 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 
forme vyučovania 

491,25 

Dieťa školského klubu pri ZŠ J. C. Hronského 536,42 

Dieťa školského klubu pri ZŠ E. M. 
Šoltésovej 

671,33 

Dieťa centra voľného času 212,12 

Školská jedáleň pri ZŠ J. C. Hronského 168,38 

Školská jedáleň pri ZŠ E. M. Šoltésovej 188,58 

 
 
5) Finančné prostriedky sú poskytované spravidla mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca vo výške 1/12 stanoveného ročného rozpisu . 
 
6) Mesto Krupina poskytuje finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v meste Krupina  vo veku  

od 5-15 rokov, ktoré navštevujú centrá voľného času v iných obciach a mestách.2  
 
7) Ak na dieťa s trvalým pobytom mimo územia mesta Krupiny neposkytne obec, v ktorej má dieťa 

trvalý pobyt, finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v centre voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupiny vo výške predpokladaného jednotkového koeficientu 
/prognózovanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka/, ktorý je každoročne 
zverejnený Ministerstvom financií SR oznámi riaditeľ centra voľného času túto skutočnosť 
zákonnému zástupcovi mal. dieťaťa a zároveň vyzve zákonného zástupcu mal. dieťaťa na úhradu 
finančných prostriedkov v určenej lehote splatnosti. Ak rodič finančné prostriedky v stanovenom 
termíne neuhradí, riaditeľ centra voľného času dieťaťu neumožní účasť na záujmovom vzdelávaní. 

 
 

Článok 4 

Použitie finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina  

 
1) Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení. 
Prijímateľ dotácie v prípade pedagogických zamestnancov je povinný zamestnávať 
zamestnancov, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej 
činnosti v zmysle zákona č. 318/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, 
účinne a účelne. 

                                                 
2
 v zmysle § 6 ods.12 písm. e) zákona č 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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2) Finančné prostriedky  možno použiť do konca rozpočtového roka 2022. Podliehajú povinnému 

ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta Krupina v termíne do 15.3.2023. Prijímateľ finančných 
prostriedkov je povinný vykonať vyúčtovanie  na predpísanom tlačive (príloha č. 1 VZN) 

 
3) V prípade, že finančné prostriedky  nebudú vyčerpané do 31.12.2022, je prijímateľ povinný 

nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet mesta do 31.12.2022. 
 
4) Ak prijímateľ finančných prostriedkov ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je 

povinný zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti 
a v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Mesta Krupina. 

 
5) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku bude 

Mesto Krupina postupovať v zmysle osobitných predpisov3. 
 
6) V prípade nepriaznivej finančnej situácie,  poklesu podielových daní, Mesto Krupina je  oprávnené 

vykonať zmenu rozpočtu formou rozpočtového opatrenia podľa §14 ods. 2 písm. c/ zákona č. 
583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok 5 

Kontrola použitia finančných prostriedkov 

 
1)  Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa  tohto 

VZN vykonáva mesto Krupina prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta. 
 
2)  Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný 

predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie 
pridelených finančných prostriedkov. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Krupine dňa...../2022 uznesením č. /2022 -MsZ. 
2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť  15-tym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 
3) Dňom účinnosti tohto VZN Mesto Krupina ruší VZN č.10/2021. 
 

 

                                                                                                          Ing. Radoslav Vazan  

                                                                                                              primátor mesta 

 
 
 
VZN vyvesené dňa: 12.01.2022 

VZN zvesené dňa: 27.01.2022 

 

                                                 
3 Napríklad § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 



 

Príloha č.1 
 
Zriaďovateľ:                                                                                                                                          
 

Vyúčtovanie finan čných prostriedkov poskytnutých z rozpo čtu Mesta Krupina 
 

Číslo 
dokladu Dátum Výdavky z poskytnutých finan čných prostriedkov Mesta Krupina poznámka 

  
mzdy odvody energie nájom Učebné 

pomôcky údržba ostatné spolu Spôsob 
úhrady 

 

            
            
            
            
            
            
            

Spolu            

 
 
Vyhotovil: (meno, priezvisko, podpis):                            Schválil: (meno, priezvisko, podpis štatutárneho  zástupcu):  
 
Dátum: 
          


