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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 v súlade s $ 6 ods. 24 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 
a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len školský zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Banská Bystrica č. 16/2020, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a Školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien (ďalej len 
"VZN". 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien 
sa mení a doplňa nasledovne: 

1. V ČI. II. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v 8 2 sa 
rušia bodu 1. až 6. a nahrádzajú sa novými bodmi 1. a 2. v nasledovnom znení: 

I. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica jednotnou sumou vo výške 16,00 € 
(slovom: šestnásť eur). 
Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku! tým nie sú dotknuté. 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu 
príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne mesta 
Banská Bystrica, poštovou poukážkou. 

2. VČI.V. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného 
času sa v 8 5 sa za text bodu 2. vkladá nový bod 3.v nasledovnom znení: 

3. Centrum voľného času vyberá príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených na činnosti 
centra voľného času: 
a) nacelý školský rok, alebo 
b) do 30.9. školského roka za mesiace september až december, do 20.1. školského roka 

Za mesiace január až jún. 

! $ 28 ods. 6, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
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3. VČI. VIII. Prechodné ustanovenia účinné k1. aprílu 2020 sa ruší pôvodné znenie 
a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

ČI. VIII. 
Prechodné ustanovenia účinné k 1. januáru 2021 

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 spôsobeným  korona vírusom SARS-CoV-2, Mesto Banská Bystrica môže 
pozastaviť v období od 1. januára 2021 do obnovenia školského vyučovania a prevádzky školských 
zariadení, prerušených na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, ktoré bude vydané podľa aktuálneho stavu: 

úhradu príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v: 

- materských školách v zmysle ČI. II. VZN, 
- školských kluboch detí v zmysle ČI. III. VZN, 
- vcentre voľného času v zmysle ČI. V. VZN, 

- úhradu príspevkov v zariadeniach školského stravovania v zmysle ČI. VI. VZN. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených na činnosti centra voľného času v zmysle 
ČI. V. VZN bude centrom voľného času vrátený za obdobie od 12. 10.2020 na základe rozhodnutia 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2020/17294:1 -A 1810 zo dňa 
11. októbra 2020 do obnovenia činnosti, z dôvodu výskytu ochorenia COVID — 19. 

Toto VZN č. 16 /2020, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská 
Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 642/2020 dňa 08. decembra 2020 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021. 

i : fa A a. 171 
i MESTSKY URAD 
| BANSKÁ BYSTRICA 
ro 

  

14, DEC. 2070 | NOHE NE VA  EA / 
! 
Zvesené dňa: i 

i IO EE , S 
| J a Ján Nosko 
i podpis 

primátor mesta   V o ooo


