
NÁVRH 
 

NOVELA 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 02/2022 
o určení výšky finančných prostriedkov  

na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva 
 
 
Mesto Lipany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 túto novelu všeobecne záväzného 
nariadenia: 
 

 

Článok 1 
Normatívy 

 
1. V bode A) Materské školy časť 3 sa mení a po zmene znie nasledovne: 

 
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy: 
 

Normatív          Výška normatívu v € 

Mzdový     2 510,00 

Mzdový pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 1 380,00 

Prevádzkový    340,00 

Prevádzkový pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 200,00 

 

2. V bode B) Školské kluby detí časť 3 sa mení a po zmene znie nasledovne: 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom klube detí:  
 

Školský klub detí ako súčasť  Výška normatívu v € 

- Základnej školy, Hviezdoslavova 1, Lipany 800,00 

- Základnej školy, Komenského 113, Lipany 850,00 

 

3. V bode C) Základná umelecká škola časť 3 sa mení a po zmene znie nasledovne: 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka v základnej 
umeleckej škole: 
 

Forma vzdelávania Výška normatívu v € 

Individuálna forma vzdelávania 1 650,00 

Skupinová forma vzdelávania 550,00 

 

 



4. V bode D) Školské jedálne časť 3 sa mení a po zmene znie nasledovne: 

Výška finančných prostriedkov určených na žiaka/dieťa - stravníka v školských jedálňach:  
 

Normatív Výška normatívu v € 

- na stravníka (žiak základnej školy, dieťa materskej školy) 280,00 

 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Novela Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov                                                         

na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva bola prerokovaná 
a schválená na III. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 14. 12. 2022. 

2.  Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných 
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva s účinnosťou                       
od 08. 02. 2019 prerokované a schválené na IV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Lipanoch dňa 24. 01. 2019, v znení novely účinnej od 15. 05. 2020, prerokovanej 
a schválenej na XVIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 30. 04. 2020, 
zostávajú  v pôvodnom znení. 

3.  Novela Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov                                                  
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva nadobúda účinnosť                              
dňa 01. 01. 2023. 

 

 
V Lipanoch 14. 12. 2022      
 
 
 Ing. Vladimír Jánošík  
 primátor mesta  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podávanie pripomienok 
 

Dňom vyvesenia Návrhu novely Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany o mieste                      
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách začína 
plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť 
pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo 
ústne do zápisnice na mestskom úrade. 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 všeobecne záväzného nariadenia prihliadať, a najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené. 
 

Pripomienky možno uplatniť: 
v písomnej forme a zaslať alebo osobne doručiť na MsÚ Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, 
elektronicky na sekretariat@lipany.sk, 
ústne do zápisnice na sekretariáte MsÚ Lipany, Krivianska 1, Lipany. 
 

Deň vyvesenia návrhu VZN: 25. 11. 2022 
 
Deň zvesenia návrhu VZN: 12. 12. 2022 
 
Lehota na pripomienky: 06. 12. 2022 

 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
 
Financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v meste Lipany sa mení z dôvodu 
účinnosti Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 
postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov                               
pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 a ich dodatkov a na obdobie 1. 1. 2023 – 
31. 8. 2024 a následných  nariadení vlády č. 220/2022 a č. 296/2022 Z. z., ktorými sa v roku 
2022 menil a dopĺňal a v roku 2023 bude meniť a dopĺňať zákon č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Vyššie uvedenými nariadeniami došlo a dôjde k výrazným zmenám v systéme odmeňovania 
týchto zamestnancov a to nasledovne.   
- od 1. 7. 2022 - zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov                            

o 3 %,  
- od 1. 7. 2022 - zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme (nepedagogickí zamestnanci) o 3 %,  
- od 1. 1. 2023 - zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov                      

o 10 %,  
- od 1. 1. 2023 - zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme (nepedagogickí zamestnanci) o 7 %, 
- od 1. 9. 2023 - zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov                      

o 12 %,  
- od 1. 9. 2023 - zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme (nepedagogickí zamestnanci) o 10 %.  
 
Návrh novely zohľadňuje platné nariadenia vlády.  
 



Zmeny prevádzkových normatívov pri materských školách zohľadňujú nárast cien energií.                         
  

Zmena normatívu na dieťa v školskom klube detí reflektuje na počet oddelení v rámci 
jednotlivých základných škôl.   

 
 

V Lipanoch 25. 11. 2022 
 
Ing. Lenka Lukáčová, odborný zamestnanec školského úradu 

 


