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Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona. c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorsích predpisov a zákona c. 245/2008 Z. z o vychove a vzdelávaní (skolsky
zákon) a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsích predpisov (d'alej len skolsky
zákon") vydáva toto Vseobecne závazné nariadenie Mesta Banská Bystrica c. 5 /2017 o urcení
vysky príspevkov pre skoly a skolské zariadenia v zriad'ovatel'skej posobnosti Mesta Banská
Bystrica (d'alej len "VZN")
Cl. I.

Úvodné ustanovenie
§i

Predmet úpravy

Toto VZN urcuje zákonnym zástupcom detí, ziakov, dospelym osobám a zamestnancom
skól a skolskych zariadení v zriad'ovatel'skej posobnosti Mesta Banská Bystrica:

a) vysku príspevkov na ciastocnú úliradu nákladov v skolách a skolskych
zariadeniach,

b) vysku príspevkov na rezijné náklady a podmienky úhrady v skolskych
jedálñach,

c) postup pri znízení alebo odpustení príspevkov pre deti a ziakov v hmotnej
núdzi podl'a príslusného zákona.
Zriad'ovateP Mesto Banská Bystrica (d'alej len "zriad'ovateP") urcuje vysku príspevkov na ciastocnú
úhradu nákladov v:
a)

materskych skolách,

b) skolskych kluboch detí,
c) základnej umeleckej skole,

d) centre vol'ného casu,
e) zariadeniach skolského stravovania

CL II.

Urcenie vysky prispevku na ciastocnú úhradu nákladov v materskej skole
§2
1.

Zriad'ovatel' v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 skolského zákona urcuje vysku mesacného
prispevku zákonného zástupcu na ciastocnú úhradu vydavkov za pobyt diefat'a v materskej
skole v zriad'ovatel'skej posobnosti Mesta Banská Bystrica talcto:
a)
deti od 3 do 6 rokov veku s trvalym pobytom v meste Banská Bystrica
14,00 €
a)
deti od 3 do 6 rokov veku s trvalym pobytom mimo mesta Banská Bystrica 28,00 €
b)
deti od 2 do 3 rokov veku
50,00 €
c)
za prázdninovú cinnost' za deti podl'a § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia
v mesiaci júl a august s trvalym pobytom v meste Banská Bystrica
25,00 €
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deti s preukazom ZTP od 2 do 6 rokov veku s trvalym pobytom v meste
Banská Bystrica a s trvalym pobytom mimo mesta Banská Bystrica

10,00 €

Za diet'a do 3 rokov sa povazuje diet'a do dovrsenia 3 rokov v danom mesiaci, za ktory sa
poplatok uhrádza. S úcinnosfou od prvého dña nasledujúceho mesiaca, po dovfsení 3 rokov
veku diet'at'a, zákonny zástupca diet'at'a uhrádza príspevok na ciastocnú úhradu nákladov
podl'a § 2 ods. 1 a) alebo Ib).

3.

Zákonny zástupca diet'at'a, ktory závazne prihlási diefa na prázdninovú cinnosf je povinny
uhradit' príspevok do 10. juna príslusného roka.

4.

Zákonny zástupca diet'at'a písomne poziada riaditel'ku príslusnej materskej skoly o vrátenie
príspevku za prázdninovú cinnosf len v prípade, ak diet'a nenastúpilo na prázdninovú
cinnosf zo zdravotnych dóvodov a po predlození lekárskeho potvrdenia do 30. septembra
príslusného roka.

5.

Zákonny zástupca diefafa písomne poziada riaditel'ku príslusnej
príspevku v prípade prerusenia dochádzky do MS na viac ako
kalendárnych dní z dóvodu choroby alebo rodinnych dóvodov
nasledujúcich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom
uhradeného príspevku.

materskej skoly o vrátenie
30 po sebe nasledujúcich
najneskór do 30 po sebe
vznikol nárok na vrátenie

Cl. III.
Urcenie vysky príspevku na ciastocnú úhradu nákladov na cinnosti v skolskom klube detí

§3

1.

Zriad'ovateF v zmysle ustanovenia § 114 ods. 6 skolského zákona urcuje vysku príspevku na
ciastocnú úhradu na cinnosti skolského klubu detí v zriad'ovatel'skej pósobnosti mesta
Banská Bystrica takto:
a) zákonny zástupca diefafa prispieva na ciastocnú úhradu nákladov na cinnosti
v skolskom klube detí, ktory je súcasfou základnej skoly v zriad'ovatel'skej pósobnosti
mesta Banská Bystrica mesacne minimálne sumou 8,00 €.
Konkrétnu vysku
príspevku na ciastocnú úhradu nákladov na cinnosti skolského klubu detí pri
zachovaní minimálnej sumy urcí riaditel' skoly, pricom nie je potrebny súhlas od
zriad'ovatel'a.

2.

Zriad'ovatel' skolského klubu detí móze rozhodnúf o znízení alebo odpustení príspevku, ak
zákonny zástupca o to písomne poziada a predlozí doklad o tom, ze je poberatel'om dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
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Cl. IV.

Urcenie vysky príspevku na ciastocnú úhradu vydavkov na stúdium
v základnej umeleckej skole

§4

Zriad'ovatel' v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 skolského zákona urcuje vysku príspevku na
ciastocnú úhradu vydavkov na stúdium v Základnej umeleckej skole Jána Cikkera
v zriad'ovatel'skej pósobnosti mesta Banská Bystrica takto:

Vyska príspevku na
jeden polrok
skolského roka
Hudobny odbor

Prípravné

Základné

stúdium

stúdium

PS 27,-€
PS 27,- €

Stúdium pre

Stúdium pre

dospelych,

dospelych,

s vlastnym

bez vlastného

príjmom (3)

príjmu (4)

53,~€

85,-€

65,-€

Vytvarny odbor

27,-€

37,-€

85,-€

65,-€

Tanecny odbor

27,-€

37,-€

85,-€

65,-€

27,-€

37,-€

85,-€

65,-€

Literárnodramaticky odbor

1
2
3

prípravné stúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej skolskej dochádzky
prípravné stúdium pre ziakov primárneho vzdelávania (prvého stupña ZS)
ziaci v stúdiu pre dospelych v individuálnom a skupinovom vyucovaní hlavného

predmetu,

4

ktorí

majú vlastny príjem

ziaci v stúdiu pre dospelych v individuálnom a skupinovom vyucovaní hlavného

predmetu, ktorí nemajú vlastny príjem

a) Zákonny zástupca ziaka a dospelá osoba na ciastocnú úhradu nákladov spojenych
s vyucovam'm viac ako jedného predmetu v individuálnej forme vyucovania, prispieva
mesacne sumou 35,- €.

b) Zákonny zástupca ziaka a dospelá osoba na ciastocnú úhradu nákladov spojenych
s vyucovaním viac ako jedného predmetu v skupinovej forme vyucovania, prispieva
mesacne sumou 25,- €.

Základná umelecká skola Jána Cikkera vyberá príspevok na úhradu nákladov spojenych
so stúdiom vzdy na jeden polrok daného skolského roka.
Termíny úhrad: I. polrok do 20. 9. skolského roka

II. polrok do 20. 2. skoíského roka

Zriad'ovatel' základnej umeleckej skoly móze rozhodnúf o znízení alebo odpustení
príspevku, ak plnolety ziak alebo zákonny zástupca neplnoletého ziaka o to písomne poziada
a predlozí doklad o tom, ze je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
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k dávke v hmotnej núdzi podl'a osobitného predpisu.

CI.V.

Urcenie vysky príspevku na ciastocnú úhradu nákladov na cinnosti centra vol'ného casu

§5
Zriad'ovatel' v zmysle ustanovenia § 116 ods. 6 skolského zákona urcuje vysku príspevku na
ciastocnú úhradu nákladov spojenych s cinnosfou centra vol'ného casu v zriad'ovatel'skej
posobnosti Mesta Banská Bystrica mesacne takto:

a) zákonny zástupca na diet'a od 5 rokov veku do dovrsenia 15 rokov veku s trvalym
pobytom na území mesta Banská Bystrica, pricom je diet'a prihlásené na jednu záujmovú
cinnosf k 15. septembru príslusného kalendánieho roka a súcasne zákonny zástupca
odovzdal písomné cestné vyhlásenie na zapocítanie diet'at'a do zberu údajov pre zriad'ovatefa
centra vol'ného casu, sumou 0,00 €,

b) zákonny zástupca na diet'a od 5 rokov veku do dovfsenia 15 rokov veku s trvalym
pobytom na území mesta Banská Bystrica za kazdú d'alsiu záujmovú cinnosf, alebo ak
zákonny zástupca neodovzdal písomné cestné vyhlásenie na zapocítanie diet'afa do zberu
údajov pre zriad'ovatel'a centra vol'ného casu, sumou 2,50 €,
c) zákonny zástupca na diet'a od 5 rokov veku do dovrsenia 15 rokov veku bez trvalého
pobytu na území mesta Banská Bystrica alebo na diet'a prihlásené po 15. septembri
príslusného kalendárneho roka za kazdú záujmovú cinnosf sumou 2,50 €,
d) zákonny zástupca na diet'a do 5 rokov veku a od 15 rokov veku do dovrsenia 18 rokov
veku za kazdú záujmovú cinnosf sumou 2,50 €,
e) ak zákonny zástupca odovzdá vzdelávací poukaz centru vol'ného casu, upúsfa sa od
príspevku za jednu záujmovú cinnosf podl'a písm. b), c) a d),
f) dospelá osoba za kazdú záujmovú cinnosf sumou 3,50 €.

Zriad'ovatel' centra vol'ného casu móze rozhodnúf o znízení alebo odpustení príspevku, ak
plnolety ziak alebo zákonny zástupca neplnoletého ziaka o to písomné poziada a predlozí
doklad o tom, ze je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podl'a osobitného predpisu.

VSEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Úcinnosf od:

c. 5/20017 o urcení vysky prfspevkov pre skoly
a skolské zariadenia v zriad'ovatel'skej pósobnosti
Mesta Banská Bystrica

01.09.2017

ZD 06/2017

6z 10

Cl. VI.

Zariadenia skolského stravovania

§6

Skolská jedáleñ

1.

Skolská jedáleñ, ktorej zriad'ovatel'om je Mesto Banská Bystrica poskytuje stravovanie
podl'a odporúcanych vyzivovych dávok, materiálno-spotrebnych noriem a receptúr pre
skolské stravovanie podl'a vekovych skupín stravníkov vydanych Ministerstvom skolstva,
vedy, vyskumu a sportu SR pre:

a) deti materskych skól,
b) ziakov základnych

skól,

c) zamestnancov skól a skolskych zariadení,

d) iné fyzické osoby so súhlasom zriad'ovatel'a a príslusného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.

§7
Urcenie vysky príspevku na ciastocnú úhradu nákladov na nákup potravín v skolskej jedálni

1. Zriad'ovatel' v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 skolského zákona urcuje vysku príspevku, ktory
uhrádza zákonny zástupca diet'at'a a ¿iaka na nákup potravín podl'a vekovych kategórií
stravníkov v skolskej jedálni takto:

a) Zákonny zástupca diet'at'a materskej skoly uhrádza vysku fínancného príspevku na

stravovanie vo vyske nákladov na nákup potravín podl'a vekovych kategórií stravníkov
v súlade s 3. financnym pásmom vydanym Ministerstvom skolstva, vedy, vyskumu a sportu
SR (d'alej len ,,MSVVaS SR"). Zamestnanci materskej skoly, skolskej jedálne pri materskej
skole a iné fyzické osoby majú vysku príspevku urcenú v kategórii stravníci od 15-18/19
rokov v súlade s 3. fmancnym pásmom vydanym MSVVaS SR:
Sumy sú uvedené v €
Materské skoly denné
(stravníci od 2-6 rokov)
Materské skoly
(ovocná desiata)
Zamestnanci MS, SJ pri

MS a iné fyzické osoby

Desiata

Obed

Olovrant

SPOLU

0,28

0,68

0,23

1,19

0,21

0,21
U9

1,19

b) Zákonny zástupca ziaka základnej skoly uhrádza vysku fínancného príspevku
na stravovanie vo vyske nákladov na nákup potravín podl'a vekovych kategórií stravníkov
v súlade s 3. financnym pásmom vydanym MSVVaS SR. Zamestnanci základnej skoly,
skolskej jedálne pri základnej skole a iné fyzické osoby majú vysku príspevku urcenú
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v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. fínancnym pásmom vydanym MSVVaS SR:
Sumy sú uvedené v €

Desiata

Základné skoly

(stravníci od 6-11 rokov)
Základné skoly
(stravníci od 11-15 rokov)
Zamestnanci ZS, SJ pri ZS

a

2.

iné fyzické osoby

Obed

Olovrant

SPOLU

1,01

1,01

1,09

1,09

1,19

1,19

Vo vybranych skolskych jedálñach sa pripravujú diétne jedlá pre deti a ziakov, u ktorych
podl'a posúdenia osetrujúceho lekára zdravotny stav vyzaduje osobitné stravovanie podl'a
materiálno - spotrebnych noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydanych Ministerstvom
skolstva, vedy, vyskumu a sportu Slovenskej republiky.
Zriad'ovatel' urcí, ktorá materská a základná skola móze poskytovaf diétne stravovanie.
a) Zákonny zástupca diet'at'a materskej skoly uhrádza vysku financného príspevku
na diétne stravovanie vo vyske nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podl'a
vekovych kategórii stravníkov v súlade s 3. fínancnym pásmom vydanym MSVVaS SR.
Zamestnanci materskej skoly, skolskej jedálne pri materskej skole a iné fyzické osoby majú
vysku príspevku urcenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. fínancnym
pásmom vydanym MSVVaS SR:

Sumy sú uvedené v €

Desiata

Obed

Olovrant

SPOLU

0,34

0,82

0,28

1,44

Materská skola

Cesta k nemocnici 37
(stravníci od 2-6 rokov)
Zamestnanci MS, SJ pri MS

a iné fyzické osoby

1,43

1,43

b) Zákonny zástupca ziaka základnej skoly uhrádza vysku financného príspevku na diétne
stravovanie vo vyske nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podl'a vekovych
kategórii stravníkov v súlade s 3. fínancnym pásmom vydanym MSVVaS SR. Zamestnanci
základnej skoly, skolskej jedálne pri základnej skole a iné fyzické osoby majú vysku
príspevku urcenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. fínancnym pásmom
vydanym MSVVaS SR:
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Olovrant

SPOLU

Základná skola
Bakossova 5

1,21

1,21

1,31

1,31

1,43

1,43

(stravníci od 6-11 rokov)

Základná skola
Bakossova 5
(stravníci od 11-15 rokov)

Zamestnanci ZS, SJ pri
ZS a iné fyzické osoby

3.

V základnych skolách so sportovymi triedami sa v skolskych jedálñach pripravujú jedlá pre
¿iakov so zameraním na sport podl'a materiálno - spotrebnych noriem a receptúr, ktoré
charakterizujú príslusnú územnú oblasf vydanych MSVVaS SR.
Zákonny zástupca ziaka ulirádza vysku financného príspevku na nákup potravín pre sportové
triedy podl'a vekovych kategórií v súlade s 3. financnym pásmom vydanym MSVVaS SR:
Sumy sú uvedené v €

Desiata

Obed

Olovrant

SPOLU

Základná skola
so sportovymi triedami

1,20

1,20

1,29

1,29

(stravníci od 6-11 rokov)
Základná skola
so sportovymi triedami

(stravníci od 11-15 rokov)

§8
Urcenie vysky príspevku na úhradu rezijnych nákladov v skolskej jedálni
a podmienky úhrady za stravovanie

1. Zriad'ovatel' v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 skolského zákona urcuje vysku príspevku
úhradu na rezijnych nákladov na vyrobu a vydaj jedál a nápojov v skolskej jedálni takto:
a) Zákonny zástupca diet'at'a prispieva na rezijné náklady v skolskych jedálñach pri
materskych skolách pausálne ciastkou na jedného stravníka mesacne 2,50,-€.
b) Zákonny zástupca ziaka prispieva na rezijné náklady v skolskych jedálñach pri
základnych skolách pausálne ciastkou na jedného stravníka mesacne minimálne l,-€.
Konkrétnu vysku príspevku na úhradu rezijnych nákladov v skolskych jedálñach pri

zachovaní

minimálnej

sumy

urcí

riaditel'

skoly,

pricom

nie je

potrebny

súhlas
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od zriad'ovatel'a.

c) Príspevok na úhradu rezijnych nákladov pre zamestnancov materskych skól, skolskych
zariadení a inych fyzickych osob sa stanovuje prepocítaním skutocnych nákladov na jedno
hlavné vydané jedlo - obed v skolskych jedalñach pri materskych skolách vo vyske l,44-€.
d) Príspevok na úhradu rezijnych nákladov pre zamestnancov základnych skól, skolskych
zariadení a inych fyzickych osob sa stanovuje prepocítaním skutocnych nákladov na jedno
hlavné vydané jedlo - obed v skolskych jedalñach pri základnych skolách minimálnou
sumou l,00,-€. Konkrétnu vysku príspevku na úhradu rezijnych nákladov v skolskych
jedalñach pri zachovaní minimálnej sumy urcí riaditel' skoly na základe prepoctu rezijnych
nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, pricom nie je potrebny súhlas od zriad'ovateí'a.
2.

Zriad'ovateF skolskej jedálne móze rozhodnúf o znízení alebo odpustení príspevku ak
zákonny zástupca predlozí doklad o tom, ze je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

3.

Zriad'ovatel' skolskej jedálne nemóze znízif alebo odpustif príspevok na ciastocnú
úhradunákladov a na rezijné náklady, ak ide o deti a ziakov, na ktoré sa poskytuje dotácia
podl'a § 4 zákona c. 544/2010 Z. z. o dotáciách v posobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky.

4.

Uhrada nákladov na stravovanie vo vyske nákladov na nákup potravín a na úhradu rezijnych
nákladov sa vykonáva mesacne vopred bezhotovostnym platobnym stykom, postovou
poukázkou príp. platbou v hotovosti.

Cl. VIL
Spolocné a záverecné ustanovenia

§9
Nadobudnutím úcinnosti tohto Vseobecne závazného nariadenia sa rusí:

1.

Vseobecne závazné nariadenie c. 5/2015 o urcení vysky príspevkov pre skoly a skolské
zariadenia v zriad'ovatel'skej posobnosti Mesta Banská Bystrica schválené uznesením
Mestského zastupitel'stva c. 158/2015 z23.júna2015.

2.

Vseobecne závazné nariadenie c. 12/2016, ktorym sa mení Vseobecne závazné nariadenie
Mesta Banská Bystrica c. 5/2015 o urcení vysky príspevkov pre skoly a skolské zariadenia
v zriad'ovatel'skej posobnosti Mesta Banská Bystrica.
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MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Úcinnosf od:

c. 5/20017 o urcení vysky príspevkov pre skoly
a skolské zariadenia v zriad'ovatel'skej posobnosti
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3.

^

Toto Vseobecne závazné nariadenie c. 5/2017 o urcení vysky príspevkov pre skoly a skolské
zariadenia v zriad'ovatel'skej posobnosti Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením
Mestského zastupitel'stva c. 860/2017 dña 20. juna 2017 a nadobúda úcinnosf dñom
1. septembra2017.
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