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Komisia školstva a vzdelávania – komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči  

 

PaedDr. Ľubomír Repaský, predseda komisie 

 

 

 
                                                                                                     V Levoči dňa 18. 1. 2018 

 

 

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 25.01.2018 (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 úpravy cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe 

ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča  

3. Diskusia 
4. Záver. 

 

 

 

 

 

                                             PaedDr. Ľubomír Repaský 
                                                                                                           predseda komisie 

 

 

Doručí sa: 

- členom komisie 



MESTO  LEVOČA 
 
 

Predmet rokovania: Schválenie úpravy cenníka pre krátkodobý nájom telocvične v správe 

ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
 

Pre Komisia  školstva a vzdelávania  25.01.2018 

 

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 úpravy 

cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ, 

Gašpara Haina 37, Levoča v zmysle článku 24 Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta Levoča podľa predloženého návrhu. 

Termín:  ihneď 

 

Na vedomie: zástupkyňa  primátora  mesta 

 hlavný  kontrolór  mesta 

 právnik mesta 

 

 

 

 

V Levoči   18.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová  správa 

 

 
Návrh predkladá OŠSVaZ na základe žiadosti ZŠ, G. Haina 37, Levoča. Platný cenník 

poplatkov pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ, Gašpara Haina 37 bol 

schválený uznesením č. 27/49 MZ v Levoči  dňa 27.04.2017. Úprava cenníka sa týka len  

krátkodobého nájmu telocvične. Nejde o zvýšenie ceny nájmu, ale o kategorizáciu 

prenajímateľov, čím škola vychádza v ústrety rodičom a žiakom školy, ako aj organizáciám 

a obyvateľom mesta Levoča.   
 

Pôvodná cena:  

 

Telocvičňa 15, 00 €//hod.   

Nový návrh:  

Telocvičňa 

Organizovaná mládež do 15 rokov (mestské športové kluby):        10,00 €/hod. 

Rodičovské združenie školy (rodičia s deťmi):         10,00 €/hod. 

Organizovaná mládež nad 15 rokov (mestské športové kluby):      10,00 €/hod.  

Organizácie a obyvatelia mesta:         12,00 €/hod.  

Ostatní záujemcovia:         15,00 €/hod. 

 

 

 

 

 

 

 

V Levoči   18.01.2018                                           RNDr. Gabriela Gerčáková  

vedúca  odd. ŠSvZ, ŠÚ 

 



Z i  pisnica zo zasadnutia Komisie prc Skolstvo a vzdelavanie 
25.0 1.20 1 8 

1 .  Otvorunic 

2. Prel-nkova~~ic ~~:ivrl~rr irpmvy cennika pre kratkodobf nijom utehni  a 3portovisk v sprhve 

%S. (ja9pasa t laina 37. LevoCa. 

3. Uisl i~~siu 

4, %;iver 

9. Pi11 predseda ltomisie PaedDr. C. Repasky privital Clc~~ov kornisie, p. vedrjcu oddelenia 
IiNlIr .  (3. GerCAkovii, pmi Mgr. D. rIi.uga11ov6 a oboznimil pa-itomnjch s programom. 
Schviilcn ic progl+amu rokovania: 

2. Pilecokovanie navrhu cennikn pine klitkodobjr nitjom uEebni a Sportovisk v sprive 
%S .Ga~~a ra  Haina 37. Levclta v 

PAn predsedn komisic popmsil o vyt'aienost' teloc\)iCne n;l danei ZS za rok 201 6 
Pani vcdOcn oddctcnia FiYDr. G. GerEikova poiiada p. t-iaditel'ku 7,$ (3.1 laina 
o vyt'a2enost' telocviCnc. 

3. Pmi  vcd~ea  odclelcnia RNJlr .  G. CjerCikovii informomla o pripravhch - Dfia uEiteI'ov, 
litvrf sn uskutoCni dfia 5.4.201 8 o 1 6,0011od. v Mcstskorn divadle. 
Zhodli sa na Itl'ilCi odmefiovania I ut. 7a kaZd6 %S 
I uE. za MS a 1 nepedagogick); zamestnancc a- kaEdi~ ZS a 1 zaslil2iljr uCiter z ka?dej 
.icdne.j Skoly. 

4. Na ~ ~ V C I -  predseda kornisie pod'akovnl pritomnym zn i~bnst' 

Zapisal: LI.. Repask? 
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