
 

 

 

 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z rokovania Komisie vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Starej Ľubovni 

zo dňa 22.11.2017                                                                            č. 21/2017 

 

 

Miesto rokovania:  MsÚ Stará Ľubovňa 

 

Prítomní:  PhDr. Dalibor Mikulík, MUDr. Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, Mgr. 

Magdaléna Šipošová, Ing. Erika Šalátová, PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Monika Dušeková, Ing. Martin 

Karaš, Mgr. Filip Lampart 

 

Neprítomná: Mgr. Ivana Šipošová 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Návrh zmeny VZN č. 52  

3. Prehliadka depozitára Hradu Ľubovňa 

4. Rôzne 

 

 

K bodu č. 1: Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie PhDr. Dalibor Mikulík, 
ktorý prítomných privítal  a oboznámil s programom zasadnutia.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:     9 

hlasovali za:     9  (PhDr. Dalibor Mikulík, Mgr. Filip Lampart, Ing. Martin Karaš, PaedDr.          

                                                                Ján Sivuľka, MUDr. Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová,  

                                                                Mgr. Magdaléna Šipošová, Ing. Erika Šalátová, Mgr.Monika Dušeková 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0   

Prijaté uznesenie:  Komisia   schválila   program 21. rokovania v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

 

K bodu č. 2 

Monika Dušeková oboznámila prítomných s pripravovanými zmenami VZN č 52 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa. S presným znením návrhu 

boli členovia komisie oboznámení e – mailom. (Viď príloha zápisnice.) 

 



Zákon č. 596/2003, § 6 ods. 12 písm. c) o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ukladá zriaďovateľovi určiť všeobecne 

záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa. 

Výška dotácie na rok 2018 je  zmenená v   nadväznosti s platnou legislatívou SR v oblasti 

školstva a valorizáciou platov odborných a pedagogických zamestnancov. 

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:     9 

hlasovali za:     9  (PhDr. Dalibor Mikulík, Mgr. Filip Lampart, Ing. Martin Karaš, PaedDr.          

                                                                Ján Sivuľka, MUDr. Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová,  

                                                                Mgr. Magdaléna Šipošová, Ing. Erika Šalátová, Mgr.MonikaDušeková 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0   
Prijaté odporúčanie: 

Komisia po prerokovaní  predloženého   návrhu  odporúča prerokovať a  schváliť zmenu VZN 

č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

K bodu č. 3 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v priestoroch Hradu Ľubovňa – v administratívnej časti. 

Etnografka hradu p. Barbora Šumská  previedla členov komisie sprístupneným depozitárom 

ľudového odevu a vojenských predmetov a poskytla fundovaný výklad o depozitári.  

 

K bodu č. 4  

Členovia komisie diskutovali o smerovaní základného školstva z pohľadu demografie, zrušení 

niektorej zo ZŠ a o zmene zriaďovateľa na ZŠ za vodou. Týmto problémom sa už zaoberalo aj 

zastupiteľstvo a nestanovilo riešenie, ani jednoznačné smerovanie. Problém je posunutý na 

verejnú diskusiu. Po zistení nových poznatkov a faktov sa komisia k diskusii o školstve ešte 

vráti. 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na zasadnutie Komisie 

v januári 2018. 

 

 

 

Stará Ľubovňa 18.12.2017                                                                                                  

 

 

 

                                                               PhDr. Dalibor Mikulík v. r. 

              predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Dušeková 

 

 

 

 



Príloha: 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

Mesto Stará Ľubovňa, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71 

Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  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, § 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  vydáva  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 52 

 

O URČENÍ  VÝŠKY  DOTÁCIE  NA  PREVÁDZKU  A MZDY  NA  ŽIAKA  ZÁKLADNEJ  UMELECKEJ  

ŠKOLY, DIEŤA  MATERSKEJ  ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH  ZARIADENÍ  SO  SÍDLOM  NA ÚZEMÍ  

MESTA   STARÁ  ĽUBOVŇA 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni  v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 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, § 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  vydáva 

všeobecne  záväzné nariadenie v  znení: 

 
schválené uznesením MsZ č. XII-M/2010 zo dňa 28.01.2010 pod B 427 

 
Úpravy a doplnky: 

uznesenie MsZ č. II/2011 zo dňa 17.2.2011, uznesenie č. 20   

     uznesenie MsZ č. IV/2011 zo dňa 16.6.2011 a 28.6.2011, uznesenie č. 96 

 uznesenie MsZ č. VIII/2011 zo dňa 13.12.2011, uznesenie č. 231 

 uznesenie MsZ č. XVIII/2012  zo dňa 6.12.2012, uznesenie č. 461 

uznesenie MsZ č. XX/2013 zo dňa 21.2.2013, uznesenie č. 491 

uznesenie MsZ č. XXIV/2013 zo dňa 13.8.2013, uznesenie č. 599 

uznesenie MsZ č. XXVI/2013 zo dňa 14.11.2013, uznesenie č. 658 

uznesenie MsZ č. I/2014 zo dňa 15.12.2014, uznesenie č. 14 

uznesenie MsZ č. X/2015 zo dňa 12.11.2015, uznesenie č. 202 

uznesenie MsZ č. XI/2015 zo dňa 10.12.2015, uznesenie č. 228 

uznesenie MsZ č. XIX/2016 zo dňa 15.12.2016, uznesenie č. 471 

uznesenie MsZ č. .............. zo dňa .................., uznesenie č. ........... 

 



Čl. 1 

Všeobecné ustanovenie 

        Všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje: 

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

2. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základných 
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, 

3. lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie základných umeleckých škôl, 
materských škôl a školských zariadení, 

4. deň v mesiaci, v ktorom Mesto Stará Ľubovňa poskytne finančné prostriedky školám 
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a v zriaďovateľskej 
pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej 
a fyzickej osoby. 

 

Čl. 2 

Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je 

a) základná umelecká škola, materská škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

b) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická a fyzická osoba 
ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení, ktoré 
majú sídlo na území obce, ak o dotáciu požiada.  

 

Čl. 3 

Podrobnosti financovania 

Mesto  Stará Ľubovňa v príslušnom kalendárnom roku financuje: 

1. a)  náklady    na   žiaka   základnej  umeleckej  školy v   zriaďovateľskej  pôsobnosti obce  
podľa počtu žiakov v individuálnej forme vyučovania   a podľa   počtu   žiakov   základnej   

umeleckej   školy v skupinovej forme vyučovania podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka vo veku od (3) 5 rokov najdlhšie do dovŕšenia 25 

rokov veku, ak na žiaka ZUŠ dostalo pridelené finančné prostriedky, 

b) náklady    na   žiaka   základnej  umeleckej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom  
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej a fyzickej osoby so sídlom  

na území obce podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka vo 

veku od (3) 5 rokov najdlhšie do dovŕšenia 15 rokov veku, ak na žiaka ZUŠ dostalo 

pridelené finančné prostriedky, 

2. náklady na deti materskej školy podľa počtu deti prijatých do materskej školy podľa stavu 
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

3. náklady na deti školského klubu detí podľa počtu detí prijatých do školského klubu detí 
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

3. náklady na žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy 
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

4. a)  náklady na stravovanie žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa 
počtu všetkých žiakov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 
roka, 

b) náklady na stravovanie žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom 



uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti  na území obce podľa počtu žiakov do 
dovŕšenia 15 rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 
roka, 

c) náklady na stravovanie žiakov špeciálnej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti  so sídlom na území obce podľa 
počtu všetkých žiakov školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka, 

5.  náklady na záujmové vzdelávanie deti s trvalým pobytom na území mesta Stará   Ľubovňa 

v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (bez rozdielu veku) podľa stavu k 15. 

septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

     b)  náklady na záujmové vzdelávanie deti  s trvalým pobytom na území mesta Stará Ľubovňa 

v centre voľného času pri špeciálnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej 

cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na území obce (bez rozdielu veku)  podľa stavu k 15. 

septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

6.    náklady na deti neštátneho CŠPP do 15 rokov veku podľa počtu detí v CŠPP, ktorým boli 

poskytnuté služby v predchádzajúcom školskom roku (v novovzniknutom  neštátnom CŠPP 

podľa počtu deti do 15 rokov veku prijatých do CŠPP podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka), 

7.     náklady na  pedagogického asistenta pre deti zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v materských školách. Výška finančných prostriedkov je určená v závislosti od 

počtu pedagogických asistentov a zaradenia asistenta do platovej triedy a platového stupňa. 

 

Čl. 4 

Lehota na predloženie údajov 

1. Riaditeľ základnej školy zriadenej obcou, ktorej súčasťou je školský klub detí a neštátny 
zriaďovateľ základnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí predložia údaje o počte deti 
ŠKD najneskôr do 15. októbra kalendárneho roka. 

1. Riaditeľ centra voľného času  zriadeného obcou a neštátny zriaďovateľ centra voľného času  
predloží údaje o počte detí najneskôr do 15. októbra kalendárneho roka. 

2. Predloženie údajov sa nevzťahuje na údaje, ktoré sú predmetom zberu prostredníctvom 
výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01.  

 

Čl. 5 

Výška dotácie 

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia. 

2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na  prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby 
je určená v prílohe č. 2 všeobecne záväzného nariadenia.  

 

Čl. 6 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

Mesto poskytne príjemcovi podľa čl. 2 dotáciu mesačne v lehote najneskôr do  28. dňa 

príslušného mesiaca. 



Záverečné  ustanovenia 

1. Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením MsZ  XII–M/2010 dňa 28.1.2010. 
2. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ ....../2017 dňa 

.....12.2017, uznesenie č. ......            
3. Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018. 
 

 

                                                                                                       PhDr.  Ľuboš Tomko, v. r. 

       primátor mesta 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 52 

 

Dotácia na rok 2018 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 

Základná umelecká škola, individuálna forma  

 

(1 080)   1 169 

Základná umelecká škola, skupinová forma  

 

(360)    382 

Materská škola 

 

(1 984)     2 103 

Školský klub detí  

 

(477)    506 

Zariadenie školského stravovania 

  

(135)    148   

Centrum voľného času 

 

(39)    86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 k VZN č. 52 

 

Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa 

materskej školy 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 

Základná umelecká škola, skupinová forma  (316,80)    336,16 

 

Materská škola pri CZŠ sv. CaM (1 984)    2 103 

 

Školský klub detí pri CZŠ sv. CaM (477)    506 

 

Školský klub deti pri ŠZŠ sv. Anny 

 

(419,76) 

Zariadenie školského stravovania pri CZŠ sv. CaM 

  

(135)    148 

Zariadenie školského stravovanie pri ŠZŠ sv. Anny 

 

(118,80)    148 

CVČ pri ŠZŠ sv. Anny 

 

(34,32) 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

 

162 

 

 

 

PhDr. Ľuboš Tomko, v. r. 

                                                                                                                               primátor mesta 

 

 


