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Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa $ 6 ods.12 pfsm. c) zákona £. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica
£. 8/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica £. 17/2019 o
určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na
území Mesta Banská Bystrica (ďalej len „VZN")
VZN sa dopĺňa nasledovne:
Za text označený „Spoločné a záverečné ustanovenia" sa dopĺňa nový text, ktorý vrátane nadpisu
znie:
Prechodné ustanovenia účinné od 01.06.2020
Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 zo dňa 11.03.2020, ktorým Vláda
Slovenskej republiky vyhlásila od 12.03.2020 od 6.00 hod. mimoriadnu situáciu na území
Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2, Mesto Banská Bystrica v Prílohe č. 1 k VZN,
upravuje ročnú výšku finančných prostriedkov a dotácií na mzdy a prevádzku na jeden výkonový
ukazovateľ na rok 2020, a to za obdobie od 01. mája 2020 do obnovenia školského vyučovania
a prevádzky školských zariadení, prerušených na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2020/10610:A1030 zo dňa 26.03.2020.
Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č.470/2020-MsZ dňa 26. mája 2020
a z dôvodu naliehavého verejného záujmu, nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Naliehavý
verejný záujem spočíva v eliminácii negatívnych finančných dopadov na rozpočet Mesta Banská
v súvislosti s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 zo dňa 11.03.2020, ktorým Vláda
Slovenskej republiky vyhlásila od 12.03.2020 od 6.00 hod. mimoriadnu situáciu na území
Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2, v dôsledku ktorej skutočnosti došlo okrem
iného aj k prerušeniu školského vyučovania v školách, k prerušeniu prevádzky školských zariadení,
a k prerušeniu činnosti materských škôl na území Slovenskej republiky.
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Príloha £. 1
Úprava ročnej výšky finančných prostriedkov a dotácii na mzdy a prevádzku na jeden výkonový
ukazovateľ na rok 2020 (uvedená v EUR) za obdobie od 01. mája 2020 do obnovenia školského
vyučovania a prevádzky školských zariadení, prerušených na základe rozhodnutia ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo : 2020/10610:A1030 zo dňa
26.03.2020.

Školy a školské
zariadenia
Mesta Banská
Bystrica

Cirkevné
a súkromné školy
a školské
zariadenia

1968,86

1771,98

x

4 298,40

1072,32

965,09

308,03

277,22

Žiak základnej školy v školskom klube detí

381,84

343,65

Dieťa centra voľného času detí

98,84

88,95

102,78

92,50

102,78

102,78

Poslucháč jazykovej školy

x

31,52

Dieťa súkromného centra špeciálno-pedagoglckého
poradenstva

x

126,06

Výkonový ukazovateľ

Dieťa materskej školy
Dieťa špeciálnej materskej školy pre deti so ŠWP
vo veku od 3 rokov
Žiak základnej umeleckej školy v Individuálnej forme
vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vzdelávania

Potenciálny stravník - žiak základnej školy v zariadení
Školského stravovania
Potenciálny stravník - žiak základnej školy, ktorej
súčasťou je zariadenie školského stravovania - školská
jedáleň pri základnej škole a/alebo potenciálny
stravník - žiak základnej školy, ktorej zriaďovateľ je
zároveň zriaďovateľom zariadenia školského
stravovania - školskej jedálne
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