
Dôvodová  správa k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  č. xx/2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, 
č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 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, 

 
Porovnanie výšky poskytnutej dotácie na žiaka s rokom 2021 

Druh školy, školského zariadenia  

Priemerná 
výška dotácie 
na dieťa/žiaka 
v eurách - rok 

2021 

Priemerná 
výška 

dotácie na 
dieťa/žiaka v 
eurách - rok 
2022 - návrh 

Index 
rastu 

Žiak základnej 
umeleckej školy 

individuálna forma 1602,07 1673,29 1,04 

skupinová forma 513,54 535,96 1,04 

Dieťa materskej školy 3 141,44 3312,19 1,05 

Dieťa školského klubu detí pri ZŠ 618,53 651,02 1,05 

Dieťa centra voľného času  100,43 105,03 1,05 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 175,00 181,10 1,03 

 
Porovnanie výšky poskytnutej dotácie s rokom 2021 

Zariadenie 
Poskytnutá 
dotácia rok 

2021 

Poskytnutá 
dotácia rok 
2022 - návrh 

Rozdiel 

ZŠ G.Haina ŠKD 62 472 59 243 -3 229 

ŠJ 83 475 85 841 2 366 

Spolu 145 947 145 084 -863 
ZŠ Francisciho ŠKD 53 194 54 686 1 492 

ŠJ 72 625 74 613 1 988 

Spolu 125 819 129 299 3 480 
ZŠ Kluberta ŠKD 60 616 65 753 5 137 

ŠJ 60 725 63 385 2 660 

Spolu 121 341 129 138 7 797 

MŠ ŽR MŠ +ŠJ 1 379 092 1 450 739 71 647 

ZUŠ Levoča 915 989 899 725 -16 264 

CVČ Levoča 183 887 183 908 21 
 
Pokles poskytnutej dotácie na rok 2022 pre ŠKD pri ZŠ G. Haina a ZUŠ Levoča, je 
spôsobený poklesom zapísaného počtu žiakov.  



Výška dotácie na žiaka pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa už nebude schvaľovať 
formou VZN. Nastala legislatívna zmena, podľa ktorej sa budú finančné prostriedky týmto 
zriaďovateľom poskytovať formou zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Mesto už 
musí poskytnúť 100% podľa príjmu z podielových daní. V tabuľke je len informácia, ako 
vychádza výška dotácie na žiaka pre týchto zriaďovateľov. 

Druh školy, školského zariadenia  

Priemerná 
výška 

dotácie na 
dieťa/žiaka v 
eurách - rok 

2021 

Priemerná 
výška 

dotácie na 
dieťa/žiaka v 
eurách - rok 

2022 

Index 
rastu 

Potenciálni 
stravníci 

5, 6 a 8 ročného gymnázia na 
území obce zriadeného 
súkromnými alebo cirkevnými 
zriaďovateľmi  

167,54 177,55 1,06 

ŠZŠI na území obce zriadenými 
súkromnými alebo cirkevnými 
zriaďovateľmi  

335,09 355,1 1,06 

Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno 
vzdelávacími potrebami 

6348,06 6727,16 1,06 

Školský klub detí pri ŠZŠ a ŠZŠI 1228,66 1302,03 1,06 

Školský klub detí pri ZŠ (súkromná škola) 558,48 591,83 1,06 

Potenciálni stravníci (súkromná škola) 167,54 177,55 1,06 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  186,16 197,28 1,06 

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

6981 1479,58 0,21 

      



 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 
a č. 6/2021 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, 

 
 

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 2022. 

 
 

Druh školy, školského zariadenia  

Priemerná 
výška dotácie na 

dieťa/žiaka v 
eurách 

Žiak základnej umeleckej školy 
individuálna forma 1673,29 

skupinová forma 535,96 

Dieťa materskej školy 3312,19 

Dieťa školského klubu detí pri ZŠ 651,02 

Dieťa centra voľného času  105,03 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 181,10 

 
Tabuľka 2  
Ruší sa 
 
 
Vyvesené: 01.12.2021                                                    Ing. Miroslav Vilkovský, MBA                                                                                                 

                                                                            primátor mesta 
Zvesené: 
 
 
 
 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť 
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade. Pripomienkou 
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia 
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
Adresa: Mesto Levoča, Mestský úrad v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, alebo mesto@levoca.sk 
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