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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. 2  a ods. 12 písm. d) 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, § 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.  

 
v y d á v a  pre územie mesta Levoča 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča  

č.  7/2010 
 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 20/2009  
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 
 
 

Čl. I. 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 20/2009 - o výške príspevkov na čiastočnú úhradu  

výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča sa  mení a dopĺňa  
takto:  

 
Tabuľka č. 1 
Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Kategória škôl a školských zariadení 
Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka  
v eurách 

individuálna 781 Základná umelecká škola  
skupinová 481 

Materské školy 1948 

Školský klub detí  192 

Zariadenie školského stravovania 96 

Centrum voľného času 158 
 
 
 
 
Tabuľka č. 2 
Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
cirkvi a náboženskej spoločnosti, súkromnej fyzickej a právnickej osoby.  
 

Kategória škôl a školských zariadení 
Dotácia na mzdy a prevádzku 

na žiaka  
v eurách 

Špeciálna materská škola  2836 

Školský klub detí pri ŠZŠ a ŠZŠI 524 

Zariadenie školského 
stravovania 5, 6 a 8 ročného gymnázia 71 
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ZŠI a ŠZŠI na území obce 
zriadenej KŠÚ, ktorí sa stravujú v 
zariadení školského stravovania 
zriadeného obcou, súkromnými 
alebo cirkevnými zriaďovateľmi 

141 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 109 

Školský internát pre deti špeciálnej materskej školy a žiakov 
špeciálnej základnej školy internátnej  4051 

 
 

Čl. II. 

1.  Ostatné ustanovenia  VZN č. 20/2009  sa nemenia. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením MZ č. 
47/B/22 dňa  22.4.2010 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča nadobúda účinnosť 15-tym dňom od  vyvesenia 
na úradnej tabuli.  

 

 

                                                                                                Ing. Miroslav Vilkovský  
         primátor mesta  

 
 
Vyvesené:  03.05.2010 
Zvesené:     17.05.2010 
 
 


