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Mesto Levoča  (ďalej len“ mesto“) v súlade s ustanovením § 4 ods.3 pís. h), § 6 ods. 1 a§11) ods. 4 pís. g)  zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, podľa  § 49 ods.4, podľa § 114 
ods. 6, podľa § 116 ods.6, podľa § 140 ods.10, podľa § 141 ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
v y d á v a  pre územie mesta Levoča 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA 
č. 12/2015 

 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu  výdavkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
1.  Mesto Levoča je zriaďovateľom : 

A) 
 - Základnej školy Levoča, Námestie Š. Kluberta 10 
 - Základnej školy Levoča, Ulica J. Francisciho  11 
 - Základnej školy Levoča, Ulica G. Haina 37 
B) 
- Materskej školy  Levoča,  Ulica Jána Francisciho č. 8 
- Materskej školy  Levoča, Ulica G. Haina  36 
- Materskej školy  Levoča, Ulica G. Hermana 9 
- Materskej školy  Levoča, Železničný riadok  3 
- Materskej školy  Levoča, Predmestie 26 
- Materskej školy  Levoča, Levočské Lúky 3 
 
C) 
- Základnej umeleckej školy Levoča, Námestie Majstra Pavla  48 
 
D) 
- Centrum voľného času Olymp Levoča, Ulica Jána Francisciho  635/10 
 

§ 2 

Účel  nariadenia 
 

Toto  nariadenie upravuje rozhodovaciu pôsobnosť orgánov mesta   Levoča  a to: 
a) o výške mesačných príspevkov zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 
b) o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej 

škole 
c) o výške   mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
d) o výške   mesačného príspevku v centre voľného času 
e) o výške   mesačného príspevku v školskej jedálni  a výdajnej školskej jedálni 
Výška všetkých  mesačných príspevkov vypočítaná podľa ustanovení §3 - 7 tohto VZN sa zaokrúhľuje matematicky 
rádovo na  jednotky eur. 
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§ 3 

                Materská škola 

Za pobyt dieťaťa v materských školách uvedených v § 1 ods. 1. písm. B) tohto VZN prispieva zákonný zástupca na 
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne takto: 
1) Za  pobyt sumou vo výške 11,0% aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa od 3 rokov 

veku podľa§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,  
2) Za  pobyt sumou vo výške 55,3% aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa do dovŕšenia 

3 rokov veku podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

§ 4 

Základnej umelecká škola 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole uvedenej v § 1 ods. 1. písm. C)  
tohto VZN prispieva mesačne : 
1) Zákonný zástupca žiaka, ak ide o nezaopatrené dieťa 

a) na individuálne vyučovanie sumou vo výške 7,70 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

b) na skupinové vyučovanie sumou vo výške 5,50 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 
dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

2) Dospelá osoba 
a) bez vlastného príjmuna individuálne vyučovanie sumou vo výške 3,50 % aktuálnej sumy životného minima 

pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
b) bez vlastného príjmuna skupinové vyučovanie sumou vo výške 2,50 % aktuálnej sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
c) s vlastným príjmom na individuálne vyučovanie sumou vo výške 6 % aktuálnej sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
b) s vlastným príjmomna skupinové vyučovanie sumou vo výške 6 % aktuálnej sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z v znení neskorších predpisov. 

§ 5 

Školský klub detí 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských klubov detí v ZŠuvedenýchv§1 ods. 1. písm. 
A)tohto VZN prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške 5,50 %   aktuálnej sumy životného minima 
pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

§ 6 
Centrum voľného času 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času uvedeného v § 1 ods. 1. písm. D)tohto 
VZN prispieva: 
1) Zákonný zástupca žiaka, ak ide o nezaopatrené dieťa do 18 rokov veku, mesačne sumou vo výške 2,20 % 

aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v 
znení neskorších predpisov. 

2) Zákonný zástupca žiaka, ak ide o nezaopatrené dieťa vo veku do 18 rokov, za jednu hodinu sumou vo výške 
1,10 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 
Z. z. v znení neskorších predpisov. 

3) Dospelá osoba mesačne sumou vo výške 2,0 % aktuálnej sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 

4) Dospelá osoba za jednu hodinu sumou vo výške 1,00 % aktuálnej sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 
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§ 7 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 
 
 
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň v ZŚ, MŠ uvedenýchv §1 ods. 1. písm. A)  a B)poskytuje stravovanie 
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a režijných nákladov 
školskej jedálne: 
 
 

MŠ  
 (stravníci od 2 do 

6 rokov) 

Desiata Obed Olovrant Režijné 
náklady 

Úhrada 

 € € € € € 
0,24 0,60 0,21 0,05 1,10 

 
MŠ  

 (stravníci od 2 do 
6 rokov diétne 
stravovanie) 

Desiata Obed Olovrant Režijné 
náklady 

Úhrada 

 € € € € € 
0,29 0,72 0,25 0,05 1,31 

 
Základná škola 
(stravníci od 6 do 11 rokov) 

Obed Režijné náklady Úhrada 

 € € € 
0,88 0,05 0,93 

 
Základná škola 
(stravníci od 11 do 15 rokov) 

Obed Režijné náklady Úhrada 

 € € € 
0,95 0,05 1,00 

 
Základná škola 
(stravníci od 6 do 11 rokov 
diétne stravovanie) 

Obed Režijné náklady Úhrada 

 € € € 
1,06 0,05 1,11 

 
Základná škola 
(stravníci od 11 do 15 rokov 
diétne stravovanie) 

Obed Režijné náklady Úhrada 

 € € € 
1,14 0,05 1,19 

 
Základná škola 
(zamestnanci 
 a cudzí stravníci) 

Potraviny Režijné náklady Úhrada 

 € € € 
1,05 1,28 2,33 
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§ 8 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením MZ č.  45 zo  
dňa  25. 06. 2015.  

2. Týmto nariadením stráca platnosť a účinnosť   Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2013. 

3. Nariadenie  nadobúda  účinnosť   dňom   01.09.2015. 
 
 
 
 
 

                                                                                       PaedDr. Milan Majerský 
                                                                                        primátor mesta 

 
 
Dátum vyvesenia: 29.06.2015 
 
Dátum zvesenia: 14.07.2015 
 
 
 


