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Komisia školstva a vzdelávania – komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči  

 

PaedDr. Ľubomír Repaský, predseda komisie 

 

 

 
                                                                                                     V Levoči dňa 25. 10. 2017 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 V súlade s ustanovením čl. 4 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku 

komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

 

zvolávam 

 

zasadnutie Komisie školstva a vzdelávania, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 02.11.2017 (štvrtok) o 13,00 hod. v budove MsÚ, 

Námestie Majstra Pavla 4,  kancelária vedúcej OŠSVaZ, ŠÚ, číslo dverí 4,  

II.poschodie. 

 
 

 

PROGRAM  
 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky 

dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a 

inej právnickej osoby a fyzickej osoby. 
3. Diskusia 

4. Záver. 

 

 

 

 

 

                                             PaedDr. Ľubomír Repaský 
                                                                                                     predseda komisie 

 

 

Doručí sa: 

- členom komisie 
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MESTO  LEVOČA 
 

Predmet rokovania:    VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky 

dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 

právnickej osoby a fyzickej osoby 

 
 

Pre Komisia  školstva a vzdelávania 2.11.2017 

 

Predkladá RNDr. Gabriela Gerčáková, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ  

 

Spracovateľ: RNDr. Gabriela Gerčáková, vedúca odd.  ŠSvZ, ŠÚ 

 

Návrh na uznesenie: Komisia  školstva a vzdelávania odporúča  MR schválenie VZN, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky dotácie na rok 

2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 

podľa predloženého návrhu. 

 

Termín:  november 2017 

 

Na vedomie: primátor  mesta 

 zástupca  primátora  mesta 

 hlavný  kontrolór  mesta 

 právnik mesta 

 

V Levoči   26. 10. 2017 
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Dôvodová  správa 

 
Predložený návrh VZN mení výšku dotácie pre školské zariadenia na príslušný kalendárny 

rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadení (MŠ,ŠKD, 

ZUŠ a CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča. Táto zmena je nutná z dôvodu 

potreby dofinancovanie osobných nákladov v  MŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ z dôvodu schválenia 

Nariadenia vlády SR č. 202/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  NV SR č. 366/2016 Z.z., 

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme. Toto NV SR  bolo vyhlásené 9.8.2017 a zvyšuje tarifné platy 

pedagogických zamestnancov o 6% s účinnosťou od 1.9.2017. Navrhovaná suma navýšenia je 

v súlade so zmenou rozpočtu č.4 schválenou MZ 21.09.2017 a pre jednotlivé školy a školské 

zariadenia je nasledovná: 

ZUŠ: 10 842 € 

MŠ: 15 525 € 

ŠKD: 2 543 € 

CVČ: 1 593 €. 

 

Druh školy, školského zariadenia  

Priemerná 
výška dotácie 

na 
dieťa/žiaka 
v eurách 

Od 1.1.2016 

Návrh zmeny 
k 1.9.2016 

Žiak základnej umeleckej 
školy 

individuálna 
forma 

1 163,06 1186,33 

skupinová forma 411,49 416,23 

Dieťa materskej školy 2159,98 2 195,18 

Dieťa školského klubu detí pri ZŠ 126,59 128,49 

Dieťa centra voľného času  69,84 70,58 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 142,42 142,42 

 

 

 

 

 

V Levoči   26. 10. 2017                                           RNDr. Gabriela Gerčáková  

vedúca  odd. ŠSvZ, ŠÚ 
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NÁVRH 
 

Mesto Levoča  
Všeobecne záväzné nariadenie  

č.  /2017  
 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky dotácie na rok 2017 na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a 

dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej 

osoby 

 
Nové znenie § 3 ods. 1): 
 
1) Priemerná výška dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

so sídlom na území mesta Levoča je určená na príslušný kalendárny rok v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1 

Priemerná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Levoča na rok 2017. 

 

 

Druh školy, školského zariadenia  

Priemerná 

výška dotácie 

na dieťa/žiaka 

v eurách 

Žiak základnej umeleckej školy 
individuálna forma 1 186,33 

skupinová forma 416,23 

Dieťa materskej školy 2 195,18 

Dieťa školského klubu detí pri ZŠ 128,49 

Dieťa centra voľného času  70,58 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 142,42 
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Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

uznesením MZ č.XX dňa 16.11.2017 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli. 

 
                                                                

 

 

 

 

                                                                                      PaedDr.  Milan  Majerský                                                                                                    

                                                                                                primátor  mesta                                                                                       
 

 

Vyvesené 26.10.2017 

Lehota podávania pripomienok k návrhu VZN: do 6.11.2017 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.  

Zvesené:  

 
 



v 

MESTO LEVOCA 
Mestsk,Y Urad Levoca, Namestie Majstra Pavia 4,05401 LevOCa 

ZAPISNICA 
zo zasadnutia Komisie skolstva pri MZ, konaneho dBa 02. 11.20170 13. 00 hod. 

v kancelarii veduceho oddelenia skolstva, soc. veei a zdravotnfctva 

Pritomni: podl'a prezencnej lis tiny 
Program: 11 Otvorenie 

21 Prerokovanie navrhu VZN, ktorjm sa mew a dopina VZN c.1412016 0 

ureeni vjsky dotacic na rok 2017 na prevadzku a mzdy na tiaka zakladncj umeleckej 
skoly, posluchaca jazykovej skoly a diet'a materskej skoly a skolskjch zariadcni v 
zriad'ovatel'skej posobnosti obce, statom uznanej cirkvi alebo ruiboieoskcj spoloenosti a 
inej pnivnickej osoby a fyzickej osoby. 

31 Rozne 

41 Zaver 


K bodu 1: PaedDr. L. RepaskY privital pritomnych clenov komisie. 
K bodu 2: Veduca oddelenia RNDr. G. GerM-kova informovala komisiu 0 navrhu VZN 
K bodu 2: Komisia vza)a na vedomie informaciu 0 mlvrhu VZN a odpomeilaju na schvAlenie 
MRaMZ. 
K bodu 3: Veduca oddelenia RNDr. G. Gef(~akova informovala komisiu 0 planovanej 
rekonstrukcii MS na ul. G. Haina 
K bodu 3: A. Kravecova poukazaIa na vysokU energeticku narocnosf prevadzky MS 
Predmestie a navrhla do buduCDOSti jej riesenie. 
Zaver: Predseda komisie na zaver pod'akoval cienom komisie a garantovi za ucast' 

a ukoncil zasadnutie komisie. 

PaedDr. Lubomir epaskY 
V Levoci dila 06. 11. 201 7 predseda komisie 
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