
MESTO  LEVOČA 
 
Predmet rokovania:  zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie 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 Mestskú  radu                 05.02.2019 
 Mestské  zastupiteľstvo  14.02.2019 
 
Predkladá  Mgr. Daniela Džuganová poverená vedením odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
 
Spracovateľ: Mgr. Daniela Džuganová poverená vedením odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 

Návrh na uznesenie: 1. MZ berie na vedomie, že k zmene prílohy č.1  VZN č.9/2017 v 
stanovenej lehote  neboli vznesené žiadne pripomienky. 

2. MZ schvaľuje zmenu prílohy č.1, tabuľka 1 VZN 9/2017 o určení 
výšky dotácie 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. 

 
Stanovisko MR:        MR odporúča  MZ schváliť zmenu prílohy č.1, tabuľka 1 VZN  
                                   č. 9/2017o určení výšky dotácie 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. 

 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť 
 
Termín:  február  2019 
 
Na vedomie: primátor  mesta 
 zástupca  primátora  mesta 
                                    prednosta MÚ 
 hlavný  kontrolór  mesta 
 právnik mesta 
 
 
 
 
V Levoči   30. 01. 2019 
 

 



Príloha č.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 2019. 
 

Druh školy, školského zariadenia  

Priemerná 
výška dotácie 
na dieťa/žiaka 

v eurách 

Žiak základnej umeleckej 
školy 

individuálna 
forma 

1 505,10 

skupinová forma    482,53 
Dieťa materskej školy 2 798,26 

Dieťa školského klubu detí pri ZŠ    583,31 

Dieťacentra voľného času      96,38 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy  160,56 
 
 
Tabuľka 2 – bez zmeny 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na rok 2019 so sídlom na území mesta Levoča v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 
 

Druh školy, školského zariadenia  

Výška dotácie na dieťa/žiaka v 
eurách 

Cirkevný 
zriaďovateľ 

Súkromný 
zriaďovateľ 

Dieťa školského klubu detí pri ZŠ  558,48 
Dieťa školského klubu detí pri ŠZŠ a ŠZŠI 1 228,66  
Potenciálny stravník – žiak základnej školy,5, 6 a 8 
ročného gymnázia 

  167,54 167,54 

Potenciálny stravník – žiak ŠZŠI na území obce 
zriadenej súkromným alebo cirkevným 
zriaďovateľom 

  335,09 

 

Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

6 348,06 
 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 186,16 
 

Školský internát pre deti ŠMŠI a školský internát 
pre žiakov ŠZŠI zriadený súkromnými alebo 
cirkevnými zriaďovateľmi 

6 981,00 
 

 
 
Vyvesené: 30.01.2019                                                         Ing. Miroslav Vilkovský, MBA                                                                                                 

                                                                                                primátor mesta 
Zvesené: 
 



 
Dôvodová  správa 

 
Predložený návrh zmeny prílohy č.1, tabuľka 1 VZN 9/2017 mení výšku dotácie 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 

Navrhovaná úprava výšky dotácie je v súlade so zmenou rozpočtu č.1 na rok 2019 pre 
jednotlivé školy a školské zariadenia.  
 
 
 
 
 

Návrh zmeny dotácie na žiaka 

      

Druh školy, školského zariadenia  

Priemerná výška 
dotácie na 

dieťa/žiaka v eurách 
- schválená 

Priemerná výška 
dotácie na 

dieťa/žiaka v 
eurách - upravená 

Rozdiel 

Žiak 
základnej 
umeleckej 
školy 

individuálna forma 1505,10  1505,10 0 

skupinová forma  482,53   482,53 0 

Dieťa materskej školy 2 926,21 2 798,26 127,95 

Dieťa školského klubu detí pri ZŠ  633,98   583,31 50,67 

Dieťa centra voľného času   101,84   96,38 5,46 

Potenciálny stravník – žiak základnej 
školy 

 221,61 160,56 61,05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Levoči 30. 01. 2019                                                            Mgr. Daniela Džuganová 
                                                                                         poverená vedením odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
 


