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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 69 
 

 

O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV NA MZDY A 

PREVÁDZKU NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA 

MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ  

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ POSOBNOSTI  

MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 03.10.2022 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 03.10.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 03.10.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 14.10.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 17.10.2022 

  
Pripomienky zaslať: 

• písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

• elektroniky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

eo@staralubovna.sk  

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. 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni: 20.10.2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta: 27.10.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 
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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 

 

Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky v nadväznosti na ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a podľa § 6 ods. 12 písm. c) 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 vydáva zmenu všeobecne záväzného nariadenia, na ktorom  sa uznieslo Mestské  

zastupiteľstvo Mesta Stará Ľubovňa podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení 

v znení zmien a doplnkov. 

 

 

Všeobecne záväzné  

nariadenie č. 69 
 

O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV NA MZDY A 

PREVÁDZKU NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA 

MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ  

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ POSOBNOSTI  

MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
 

schválené uznesením č. 924 MsZ č. XXVI /2022 zo dňa 17.2.2022 

 

zmeny a doplnky: 

uznesenie č. 1099 MsZ č. XXXI/2022 zo dňa 20.10.2022 

 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenie 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje: 

1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, 

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, 

materské školy a školské zariadenia, 
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, 

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 
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Čl. 2 

Príjemca finančných prostriedkov 

 

Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola, 

materská škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta. 

 

Čl. 3 

Podrobnosti financovania 

 

Mesto Stará Ľubovňa v príslušnom kalendárnom roku poskytuje finančné prostriedky: 

1. na mzdy a prevádzku  základnej umeleckej školy podľa počtu žiakov v individuálnej forme 

vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od piatich rokov veku do dovŕšenia 25 rokov 

veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, 

2. na mzdy a prevádzku  materskej školy podľa počtu detí materskej školy podľa stavu k 15. 

septembru začínajúceho školského roka, 

3. na žiakov školského klubu detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, 

4. na stravovanie žiakov základnej školy podľa počtu všetkých žiakov podľa stavu k 15. 

septembru začínajúceho školského roka, 

5. na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta v centre voľného času 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského 

roka. 

 

Čl. 4 

Lehota na predloženie údajov 

 

1. Riaditeľ centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predloží údaje o počte 

detí najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka. 

2. Predloženie údajov sa nevzťahuje na základné umelecké školy, materské školy a školské 

zariadenia a údaje, ktoré sú predmetom zberu prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 

40-01.  

 

Čl. 5 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení je určená nasledovne: 

 

Kategória škôl a školských zariadení Finančné prostriedky  

na mzdy a prevádzku na žiaka 

v eurách 

Základná umelecká škola, individuálna forma  1 687 

Základná umelecká škola, skupinová forma  551 

Materská škola 2 814 

Materská škola - dieťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

3 010 

Školský klub detí  730 

Zariadenie školského stravovania 254 

Centrum voľného času 124 
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Čl. 6 

Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov 

 

Mesto poskytne príjemcovi podľa čl. 2 finančné prostriedky mesačne   1/12 v lehote najneskôr 

do 25. dňa príslušného mesiaca. 

 

 

 

Čl. 7 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 69, na ktorom sa uznieslo Mestské 

zastupiteľstvo Mesta Stará Ľubovňa uznesením č. 924 na XXVI/2022 MsZ sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Stará Ľubovňa č. XII-M/2010 zo dňa 

28.01.2010 pod B 427 v znení zmien a doplnkov 

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením č. 924 MsZ č. XXVI /2022 zo 

dňa 17.2.2022. 

2. Všeobecne záväzne nariadenie č. 69 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.  

3. Zmena všeobecne záväzného nariadenia bola schválená uznesením č. 1099 na MsZ č. 

XXXI/2022 dňa 20.10.2022. Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňa 

1.1.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr.  Ľuboš Tomko 

                                                               primátor mesta 

 


