
Mesto Levoča podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 7 
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

vydáva pre územie mesta Levoča 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 
č. XX /2022 

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 

§1 
Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka1 
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 republiky2. 

 
§ 2 

Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola 
a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 
§ 3 

Výška a účel dotácie 

1) Výšku dotácie mesto určí na základe štatistických výkazov škôl a školských zariadení určených pre 
zber dát v súvislosti s poukazovaním podielovej dane obciam a mestám na nasledujúci kalendárny 
rok a predloženého návrhu rozpočtu v termíne do 30. 9. kalendárneho roka. 

2) 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  tohto nariadenia. 

3) 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. 

4) Zriaďovateľ môže nad rámec tohto nariadenia prideliť pre základnú umeleckú školu, materské 
školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky z finančných 
prostriedkov určených na správu budov na údržbu, rekonštrukciu, modernizáciu a rozvoj, 
prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, strojov, 
zariadení a na odstránenie havarijných situácií. Zriaďovateľ môže školám a školským zariadeniam 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnúť finančné prostriedky na záväzky vyplývajúce z 
pracovno-právnych vzťahov a na nenárokovateľné zložky mzdy. 

 
1 ust. § 6 ods.12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 
2 § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 



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

 
 

§4 
Termín a spôsob poskytovania dotácie 

Mesto poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne do 30. dňa príslušného mesiaca. 
 

§ 5 
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) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie  
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.  

3) Mestské  zastupiteľstvo   Mesta   Levoča sa   na  tomto  Všeobecne  záväznom  nariadení   
č. xx/2022 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, uznieslo dňa ............. uznesením č. xx/xx. 

4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum vyvesenia: 29.11.2022  
Dátum zvesenia:    .................  
 
 
 
 
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 

 
 
 
 

Ing. Miroslav Vilkovký, MBA 
primátor mesta 



Príloha č.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 1 951,89 

skupinová forma 637,35 

Dieťa materskej školy 3 855,08 

Dieťa školského klubu detí pri ZŠ 695,52 

Dieťa centra voľného času  122,88 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 199,17 

 


