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 V Spišských Vlachoch  2017 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo: 

 Bod programu: 

 

 

 

 

 

M a t e r i á l 
 

 

 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch  

 

 

Vec:  Prílohy k VZN 1/2013 
 

 

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje: 
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aktualizácie MsZ. 
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v Dôvodovej správe 

I. Dôvodová správa 

 II.  Návrh uznesenia  

III. Prílohy materiálu 

 

 

 

 

Spracoval:  

 

Ing. Michal Dzurila 

  

  

Zodpovedá:    Ľubomír Fifik 

  

  

Predkladá:    Ľubomír Fifik 

  

 



 

 

I. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

 

Predmetom predkladaného materiálu je návrh príloh č. 1, 2, 3 k Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 o financovaní základnej 

umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta 

Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej 

pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. Uvedený návrh je pripravovaný v súlade s § 6 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, §7a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, s nariadením vlády 

668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 564/2004 Z. 

z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov.  

 

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu: 

 

Mesto Spišské Vlachy nemá schválené Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje 

financovanie základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení 

zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské 

Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa s prílohami pre rok 2018. 

Posledná úprava je s prílohami pre rok 2017.  

 

B) Zdôvodnenie novej úpravy: 

 

Zmena príloh 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 je nutná z dôvodu zmeny nariadenia vlády č. 

668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predložený 

návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 zohľadňuje zmenu výšky predpokladanej ročnej 

sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka pre rok 2018 na základe 

východiskových štatistických údajov fiškálnej decentralizácie.  

Jedná sa o zmenu výšky dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy pre materskú školu a 

školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, pre školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa a výšku dotácie na dieťa a žiaka 

jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2018.  

 

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 

 

Predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 má zásadný dopad na rozpočet a 

hospodárenie mesta. Jedná sa o výdavky mesta v celkovej výške 779 619,- €.  

 

D) Dopad na personálne náklady: 
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Predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 nevytvára požiadavky na rast 

personálnych nákladov. 

 

E) Potreba úpravy predpisovej základne: 

 

Predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 nevytvára priame požiadavky na 

úpravu predpisovej základne. 

 

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: 

 

Predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 má dopad na  činnosti škôl 

a školských zariadení.  

 

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých 

variantov) 

 

K predloženému návrhu príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 sa nepredkladá variantné 

riešenie.  
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II. 

 

N á v r h   u z n e s e n i a 

 

k materiálu   

 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

 

I.  schvaľuje                              

 

 

predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní základnej 

umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta 

Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej 

pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

 

 

II.  ukladá:  

 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli 

a internetovej stránke mesta schválený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o 

financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení 

zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

 

 

 Zodpovedá :  Prednosta MsÚ 

  

 Termín :   bezodkladne 

 

       

 

  



MESTO SPIŠSKÉ VLACHY 

SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh príloh č. 1, 2, 3 k 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 

zo dňa 30. 04. 2013 

o financovaní základnej umeleckej školy,  

materskej školy a školských zariadení  

zriadených na území mesta Spišské Vlachy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 

a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Návrh príloh k VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa  13. 02. 2018 

Začiatok lehoty na pripomienkové konanie dňa  13. 02. 2018 

Ukončenie pripomienkového konania dňa  27. 02. 2018 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu príloh k VZN uskutočnené dňa  28. 02. 2018 

 



Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 

 

 

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 

2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení 

zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

 

Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 

 

Kategória škôl a školských zariadení 
Dotácia na mzdy a 

prevádzku na rok 2018 v € 

Materská škola a školská jedáleň 270 921,00 €  

Školský klub detí 43 194,00 €  

Centrum voľného času 36 722,00 €  

Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6 80 302,00 €  

Spolu 431 139,00 €  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 k VZN č. 1/2013 

 

 

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 

2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení 

zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

 

Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy pre školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 

 

 

Kategória škôl a školských zariadení 
Dotácia na mzdy a 

prevádzku na rok 2018 v € 

Základná umelecká škola 242 101,00 € 

Školský klub detí 27 056,00 € 

Spolu 269 157,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 k VZN č. 1/2013 

 

 

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 

2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení 

zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

 

Výška dotácie na dieťa a žiaka jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2018 

 

Škola / školské zariadenie 

Výška dotácie na 
dieťa/žiaka MŠ, ŠKD, 

CVČ, v ŠJ na jedno jedlo 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
Spišské Vlachy v € 

Výška dotácie na 
dieťa/žiaka ZUŠ a ŠKD v 

zriaďovateľskej 
pôsobnosti RKC 

Biskupstvo Spišské 
podhradie v € 

Materská škola a školská jedáleň 2 944,79 - 

Školský klub detí 474,66 474,66 

Centrum voľného času 87,02 - 

Školská jedáleň pri ZŠ 140,88 - 

Základná umelecká škola – 
individuálna forma - 1 162,92 

Základná umelecká škola – 
skupinová forma - 379,73 

 

 

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch 13. 02. 2018 

Vypracoval: Ing. Michal Dzurila  

 

 

 Ľubomír Fifik 

 primátor 


