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Mesto Levoča  
Všeobecne záväzné nariadenie  

č.9/2016  
 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 2016 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 

 
Nové znenie § 3 ods. 1)  a ods. 2): 
 
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 Tabuľke 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 v Tabuľke 2.  

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 2016. 

Druh školy, školského zariadenia  

Priemerná 
výška dotácie 
na dieťa/žiaka 

v eurách 

Žiak základnej umeleckej školy 
individuálna forma 863,10 

skupinová forma 518,03 

Dieťa materskej školy 2 037,79 

Dieťa školského klubu detí pri ZŠ 119,43 

Dieťacentra voľného času  73,90 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 127,96 
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Tabuľka 2 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na rok 2016 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  224,00 

Dieťa školského klubu detí pri ŠZŠ a ŠZŠI 985,31  

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

127,96 127,96 

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

255,92  

 

Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

4 984,09  
 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 142,18   

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

5 438,39  

 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
uznesením MZ č.23/39 dňa 18.08.2016 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

 

         PaedDr. Milan Majerský                                                                                                   

                                                                                                     primátor mesta                                                                                      
Dátum vyvesenia schváleného VZN: 24.08.2016 
Dátum zvesenia schváleného VZN: 09.09.2016 


