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Mesto Levoča v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. b), c) zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
vydáva pre územie mesta Levoča 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 

č. 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 

 
§ 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Levoča, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva 
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

§ 2 
Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je: 

 
1) základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a školské zariadenia s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
2) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba a fyzická osoba 

ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školských zariadení, 
ktoré majú sídlo na území obce, ak o dotáciu požiada. 

§ 3 
Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie 

 
Mesto Levoča poskytne žiadateľovi dotáciu na príslušný kalendárny rok, len na základe písomnej a 
úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú môže predložiť, ak predložil zúčtovanie už poskytnutej 
dotácie a spĺňa podmienky stanovené týmto VZN. 

1) Zriaďovateľ' cirkevnej školy a školského zariadenia a súkromnej školy a školského zariadenia podá 
písomnú žiadosť' o dotáciu na MÚ Levoča, oddelenie ŠSVaZ, ŠÚ podľa prílohy č. 2 VZN, v termíne 
do 25. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má 
dotácia poskytnúť.  

2) Zriaďovateľ' školy alebo školského zariadenia, ktorý žiada Mesto Levoča o poskytnutie dotácie po 
prvýkrát, je povinný okrem údajov uvedených v § 3 ods. 1 VZN doložiť: 
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a) kópiu rozhodnutia o zaradení cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia do siete škôl 

a školských zariadení vydanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, 

b) kópiu zriaďovacej listiny o zriadení cirkevnej a súkromnej školy a školského  zariadenia 
vydanú zriaďovateľom, 

c) kópiu potvrdenia o pridelení IČO vydanú Štatistickým úradom pre právnickú osobu, resp. 
rodné číslo fyzickej osoby (štatutárneho zástupcu) po písomnom súhlase so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  znení 
platných zmien a doplnkov. 

d) kópiu zmluvy o zriadení bankového úctu zriad'ovatel'a cirkevnej a súkromnej školy a 
školského zariadenia, 

e) kópie dokladov preukazujúce status právnickej osoby (napr. štatút, stanovy). 
f) kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená konať v mene zriad'ovatel'a a uvedenie jej kontaktných 

údajov (meno, číslo telefónu, fax, e-mail a pod.). 
 

3) Zriad'ovateľovi cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorý požiadal o dotáciu po 
prvý krát a splnil všetky podmienky stanovené VZN, poskytne Mesto Levoča dotácie od januára 
nasledujúceho kalendárneho roka. 

4) Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia je povinný v priebehu roka 
bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi dotácie všetky zmeny v údajoch v zmysle tohto 
VZN. 

5) Zriaďovateľ, ktorý do prijatia toho VZN nedoložil náležitosti k žiadosti podľa odseku 2, tak je 
povinný urobiť prvý krát k žiadosti o dotáciu na rok 2018, najneskôr do 31.1.2018. 

§ 4 
 Výška a účel dotácie 

 
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 Prílohe č. 1 Tabuľka 1. 

2) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so 
sídlom na území mesta Levoča v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby je určená na príslušný 
kalendárny rok Prílohe č. 1 v Tabuľka 2.  

3) Mesto Levoča môže prideliť pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
finančné prostriedky z finančných prostriedkov určených na správu budov na prevádzku a  údržbu, 
rekonštrukciu, modernizáciu a rozvoj, prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 
nákup učebných pomôcok, strojov, zariadení a na odstránenie havarijných situácií a to vo výške 
rozdielu medzi skutočne prijatým rozdeľovaným výnosom dane z príjmov fyzických osôb územnej 
samospráve v zmysle § 2 ods.1 písm.c/  Nariadenia vlády SR č.668/2004 Z.z.   po odpočítaní 
poskytnutej priemernej výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka   ZUŠ, poslucháča jazykovej 
školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej a fyzickej osoby, uvedenej v Prílohe 
č.1 Tabuľka č.1 a Tabuľka č.2 tohto VZN. Mesto Levoča môže školám a školským zariadeniam vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnúť finančné prostriedky na záväzky vyplývajúce z 
pracovno-právnych vzťahov a na nenárokovateľné zložky mzdy. 

4) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových 
nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení so 
sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej 
použitia. 

5) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho 
roku. 
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§ 5 
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií 

 
1) Školy a školské zariadenia v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mesta Levoča, ktorým bol poskytnutý 

príspevok podľa Prílohy č.1 Tabuľka 1 VZN sú povinné pridelený príspevok vyúčtovať v termínoch 
a spôsobom určeným zriad'ovateľom. 

2) Zriad'ovatel' cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia poskytnutá 
podl'a  Prílohy č.1 Tabuľka 2 VZN, je povinný predložiť' vyúčtovanie poskytnutej dotácie za 
predchádzajúci kalendárny podľa Prílohy č.3 VZN do 30. júna na MÚ, oddelenie ŠSVaZ,ŠÚ. 

3) Vyúčtovanie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi je základnou 
podmienkou pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom roku. 

 
§ 6 

Kontrola použitia dotácie a sankcie 
 

1) Poskytovateľ' dotácie je oprávnený vykonávať' finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými 
finančnými prostriedkami v zmysle § 6 ods. 22 zákona c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona o finančnej 
kontrole oprávnenými orgánmi mesta Levoča. 

2) Prijímateľ' dotácie je povinný umožniť kontrolnému orgánu vstup do objektov a predložiť všetky 
doklady preukazujúce použitie prijatej dotácie. 

3) V prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona c. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
je príjemca dotácie povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny. 
Spôsob a lehotu vrátenia finančných prostriedkov určí poskytovateľ' dotácie prijímateľovi písomne. 

4) Mesto Levoča je oprávnené dočasne pozastaviť' alebo znížiť' poskytovanie dotácie prijímateľovi v 
prípade: 
a) začatia súdneho konania alebo trestného konania prijímateľa dotácie, 
b) podozrenia o porušení finančnej disciplíny prijímateľom súvisiacej s poskytnutím dotácie až do 

doby právoplatného skončenia kontroly zameranej na dodržiavanie finančnej disciplíny, 
c) podozrenia, že prijímateľ' poskytol nepravdivé informácie (napr. o počte žiakov za účelom 

získania vyššej dotácie oproti skutočnému stavu) až do doby, kým prijímateľ' hodnoverným 
spôsobom zdokumentuje sporné informácie, 

d) ak prijímateľ' dotácie nepredloží mestu Levoča v stanovených termínoch a v stanovenom 
spôsobe vyúčtovanie poskytnutej dotácie z predchádzajúceho roka, až do doby odstránenia 
tohto porušenia. 

e) vzniku pohľadávky z titulu porušenia finančnej disciplíny a povinnosti vrátiť neoprávnene 
použité finančné prostriedky, pozastaví ďalšie vyplácanie až do doby uhradenia pohľadávky. 
Dotácia bude prijímateľovi v plnej výške vyplatená. 

 
§ 7 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na 
príslušný kalendárny rok) 25.dňa príslušného mesiaca. 

§ 8 
Záverečné ustanovenia 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 
so sídlom na území mesta Levoča, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa 
vzťahujú príslušné právne predpisy 

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením 
MZ č.33/20 dňa 14.12.2017 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 



 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta  
                                Levoča   

č. 9/2017 

  
 

Strana č. 4/7 

 
3) Schválením tohto Všeobecne záväzného nariadenia strácajú platnosť doterajšie VZN o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Levoča. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dátum vyvesenia schváleného VZN: 19.12.2017 

Dátum zvesenia schváleného VZN:  

 

JUDr. Lýdia Budziňáková 

zástupkyňa primátora mesta 



 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta  
                                Levoča   

č. 9/2017 

  
 

Strana č. 5/7 

 
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 2018. 
 

Druh školy, školského zariadenia  

Priemerná 
výška dotácie 

na dieťa/žiaka v 
eurách 

Žiak základnej umeleckej školy 
individuálna forma 1 264,20 

skupinová forma 412,80 

Dieťa materskej školy 2 347,80 

Dieťa školského klubu detí pri ZŠ 516,00 

Dieťa centra voľného času  91,76 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 154,80 

 
 
Tabuľka 2 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 
rok 2018 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  0 

Dieťa školského klubu detí pri ŠZŠ a ŠZŠI 1 112,76  

Potenciálny stravník – žiak základnej školy, 5, 6 a 8 
ročného gymnázia 

151,74 151,74 

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

303,48  

 

Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 

5 749,26  
 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 168,60  
 

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

6 322,50  
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Príloha č. 2 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ........ 
v súlade s ustanoveniami zákona NR SR  596/2003 Z.z. o Štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu 

Zriaďovateľ':  

Adresa/Sídlo:  

ICO zriaďovateľa  

Štatutárny zástupca:  

Číslo účtu:  

Číslo tel. /e-mail:   

Názov cirkevnej, súkromnej školy, 
školského zariadenia : 

 

Adresa/Sídlo:  

Meno a priezvisko vedúceho 
zamestnanca: 

 

Číslo tel./e-mail   

 

Údaje o počtoch detí, žiakov a poslucháčov na pridelenie dotácie k 15.09.20....  

zariadenie počet žiakov 

Potenciálni stravníci 

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

 

ŠZŠI na území obce zriadenými súkromnými alebo 
cirkevnými zriaďovateľmi  

 

Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami  

Školský klub detí pri ŠZŠ a ŠZŠI  

Školský klub detí pri ZŠ   

Potenciálni stravníci  

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva   

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

 

 
Vypracoval:     pečiatka 
V ....................   dňa 

Titul, meno, priezvisko, podpis 

zriaďovateľa 
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Príloha č. 3 

 

Vyúčtovanie dotácie na rok......... 
v súlade s ustanoveniami zákona NRSR č.596/2003 Z.z. o Štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Identifikačné údaje prijímateľa dotácie 

Zriaďovateľ':  

Adresa/Sídlo:  

IČO zriaďovateľa  

Štatutárny zástupca:  

Číslo tel. /e-mail:   

Výška poskytnutej dotácie  

Skutočné čerpania dotácie  

Nevyčerpaná dotácia  Vrátená dňa: 

 

Použitie dotácie v eurách: 

Ek. 
klasifikácia 

Druh výdavku 

Školské zariadenie (napr. MŠ, ŠJ, ŠKD ....)* 

            

610 Mzdy, platy             

620 Poistné a príspevok do poisťovní             

631 Cestovné náhrady             

632 Energie, voda a komunikácie             

633 Materiál             

634 Dopravné             

635 Rutinná a štandardná údržba             

636 Nájomné             

637 Služby             

640 Bežné transfery             

SPOLU             

*použiť skratku 

 

 

Vypracoval:     pečiatka 
V ....................   dňa 
 
 

Titul, meno, priezvisko, podpis 

zriaďovateľa 


