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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 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon") 
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2021, ktorým sa mení 
a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatkov 
VZN č. 12/2019, VZN č. 4/2020, VZN č. 7/2020, VZN č. 16/2020 (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 sa mení adoplňa 
nasledovne: 

V článku VI. Určenie výšky príspevkov v zariadeniach školského stravovania sa mení 
a dopíňa: 

1. v 87 sa doterajší text bodu 1., 2. a 3. nahrádza textom v tomto znení : 

1. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené 
do starostlivosti rozhodnutím súdu uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným 
pásmom zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ 
SR“) voznámení : „Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií“, podľa $ 140 ods. 9 al3 zákona č. 245/2008 Z.z. v spojení s $ 3 ods. 1 písm. 
e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z.. (ďalej len „3. finančné pásmo zverejnené MŠVVaŠ SR“). 
Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby 
uhrádzajú príspevok určený na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii 
stravníci od 15-19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. 

  

  

u Dotácia 
© s 

r : g sl Bl £ na podporu Úhrada Sumy sú uvedené v € Z o 3 Spolu výchovy š , 
Ä © s k r zákonného zástupcu 

O stravovacím 

návykom dieťaťa! 
dieťa materskej školy 

od 2 do 6 rokov 0,38 | 0,90 | 0,26 | 1,54 0 1,54 
  

dieťa materskej školy 
od2 do 6 rokov 0,38 | 0,90 | 0,26 1,54 1,30 0,24 

pomoc v hmotnej núdzi 

zamestnanci MŠ, SJ pri 

MŠ a iné fyzické osoby 1,41 1,41 0 
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" zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších právnych 
predpisov 

Príspevok za ovocnú desiatu poskytovanú dieťaťu na základe rozhodnutia zákonného zástupcu je 
vo výške 0,21 €/deň. Tento príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa podľa 8 7, bodu 8 tohto 
VZN. 

2. V školských jedálňach pri materských školách sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti, 
u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára — špecialistu, zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno — 
spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. Zriaďovateľ určí, ktorá materská škola môže poskytovať 
diétne stravovanie. 

Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené 
do starostlivosti rozhodnutím súdu, uhrádza finančný príspevok na diétne stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade 
s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci materskej školy, školskej 
jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú finančný príspevok na diétne 
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie v kategórii stravníci 
od 15-19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. 

  

  

Dotácia 

š © 5 jeho Úhrada 
Sumy sú uvedené v € Z © 5 Spolu v. zákonného Ä O © k stravovací ž 

O ž zástupcu 
m návykom 

dieťaťa! 

dieťa materskej Školy | 944 | 108 | 031 | 185 0 1,85 od 2 do 6 rokov 
  

dieťa materskej školy od 
2 do 6 rokov 0,46 1,08 0,31 1,85 1,30 0,55 

pomoc v hmotnej núdzi 
  

zamestnanci MŠ, SJ pri 

MŠ a iné fyzické osoby $ 1,69 9 1,69 0                   ! zákon č. 344/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších právnych 
predpisov 

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume podľa 
osobitného predpisu! za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno — vzdelávacej činnosti 
v materskej škole a odobralo obed a iné jedlo. Ak dieťa, ktorému je poskytnutá pomoc v hmotnej 
núdzi neodobralo obed a iné jedlo z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, 
u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 
zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným prevodom na bankový účet zákonného zástupcu 
dieťaťa za daný mesiac spätne do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, na základe 
evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

3
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2. vä! sa vypúšťa bod 4.. 

3. v8ä7 sa body 5., 6., 7., 8., prečíslovávajú na body 4., 5., 6., 7. a bod 8. sa nahrádza novým 
textom v tomto znení: 

8. Finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný 
zástupca alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu 
za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa 
Z poskytovania obeda a iného jedla v školskej jedálni pri materskej škole do 14:00 hod. 
predchádzajúceho pracovného dňa a najneskôr do 7:30 hod. ráno v danom stravovacom dni. 
V tomto prípade zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 
rozhodnutím súdu, na ktoré sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa uhrádza príspevok za daný deň v plnej výške. 

4. v87 sa vkladajú nové body 9. a 10. v tomto znení: 

9. Ak poskytnutá dotácia nepokryje náklady na nákup potravín určené 3. finančným pásmom 
zverejneným MŠVVaŠ SR, zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené 
do starostlivosti rozhodnutím súdu, je povinný uvedený rozdiel doplatiť podľa 8$ 7 bodu 10 
tohto VZN. 

10. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady podľa tohto 
VZN uhrádza zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 
rozhodnutím súdu, za príslušný mesiac do 10. dňa daného mesiaca bezhotovostne bankovým 
prevodom poštovou poukážkou, alebo v nevyhnutných prípadoch v hotovosti. Zamestnanci 
materskej školy a školskej jedálne pri materskej škole uhrádzajú náklady za stravovanie 
v uvedenom termíne bezhotovostne. 

5. v88 sa doterajší text bodu 1., a 2. nahrádza textom v tomto znení : 

1. Zákonný zástupca základnej školy žiaka alebo fyzická osoba, ktorej je žiak zverený 
do starostlivosti rozhodnutím súdu uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín — podľa © vekových kategórií — stravníkov 
v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, 
školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú finančný príspevok 
na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii stravníci od 15-19 rokov 
v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR.
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Dotácia 

na podporu Úlirádá 
T g 7 

Sumy sú uvedené v € a Nákup výchovy , zákonného O potravín k stravovacím Ž 
g zástupcu 

návykom 

dieťaťa! 

Žiak základnej školy 121 121 0 121 
o0d6 doll rokov 
  

žiak základnej školy 
od 6 do 11 rokov 1,21 1,21 1,30 0 

pomoc v hmotnej núdzi 
  

žiak základnej školy 
od 11 do 15 rokov 13A 1,30 0 1,30 
  

žiak základnej školy 
od 11 do 15 rokov 1,30 1,30 1,30 0 

pomoc v hmotnej núdzi 
    Zamestnanci ZŠ, ŠJ pri ZŠ 

..ž HLA „41 1 
a iné fyzické osoby | “1 9             " zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších právnych 

predpisov 

2. V školských jedálňach pri základných školách sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti, 
u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára — špecialistu, zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno — 
spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. Zriaďovateľ určí, ktorá základná škola môže 
poskytovať diétne stravovanie. 

Zákonný zástupca žiaka základnej školy alebo fyzická osoba, ktorej je žiak zverený 
do starostlivosti rozhodnutím súdu uhrádza finančný príspevok na diétne stravovanie 
vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií 
stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci 
základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú finančný 
príspevok na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie 
v kategórii stravníci od 15-19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ 
SR. 
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Dotácia 

na podporu 
Nákup výchovy Úhrada 
potravín | k stravovacím zákonného zástupcu 

návykom 

dieťaťa! 

Sumy sú uvedené v € 

Ob
ed
 

  

žiak základnej školy 
od 6 do 11 rokov hs 1,46 0 1,46 

  

Žiak základnej školy 
od 6 do 11 rokov 1,46 1,46 1,30 0,16 

pomoc v hmotnej núdzi 
  

žiak základnej školy 
od 11 do 15 rokov h56 1,56 0 1,56 

  

žiak základnej školy 
od 11 do 15 rokov 1,56 1,56 1,30 0,26 

pomoc v hmotnej núdzi 
  

Zamestnanci ZŠ, ŠJ pri ZŠ 
a iné fyzické osoby 1404 1402 g               " zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov 

6. vš8 saza text bodu 2. vkladá nový bod 3. v tomto znení : 

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume podľa 
osobitného predpisu! za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania v základnej škole 
a odobral obed. Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, 
ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. Ak žiak, ktorému 
je poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi neodobral obed z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil 
diétne jedlo žiakovi, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu zdravotný 
stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 
návykom Žiaka, zriaďovateľ prostredníctvom vedúcej školskej jedálne vyplatí dotáciu 
bezhotovostným prevodom na bankový účet zákonného zástupcu žiaka za daný mesiac 
spätne do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, na základe evidencie dochádzky žiaka 
do základnej školy. 

7. v 88 sa pôvodný bod 3. prečíslováva na bod 4. a doterajší text sa nahrádza textom v tomto 
znení: 

4. V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá pre 
Žiakov so zameraním na šport podľa materiálno — spotrebných noriem a receptúr, ktoré 
charakterizujú príslušnú územnú oblasť vydaných MŠVVaŠ SR. 

Zákonný zástupca žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov 
na nákup potravín pre športové triedy podľa vekových kategórií stravníkov 

6
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v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. 

Dotácia 

o A na podporu g 
Sumy sú uvedené v € 3 Nákup výchovy z Úrad O potravín k Ž zákonného zástupcu 

stravovacím 

návykom dieťaťa! 
Žiak základnej školy 1,46 146 0 1,46 
0d 6 do 11 rokov 

žiak základnej školy 
  

  

od6 do 11 rokov 1,46 1,46 1,30 0,16 
pomoc v hmotnej núdzi 

Žiak základnej školy 1,56 1,56 0 1,56 
od 11 do 15 rokov 

Žiak základnej školy 
od 11 do 15 rokov 1,56 1,56 1,30 0,26 

pomoc v hmotnej núdzi 
" zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších právnych 
predpisov 

                

8. v 88 sa pôvodné body 4., 5. a 6. prečíslovávajú na body 5.. 6. a 7. 

9. v 88 saza text bodu 7. vkladajú nové body 8., 9., 10. a 11. vtomto znení : 

8. Ak poskytnutá dotácia nepokryje náklady na nákup potravín určené 3. finančným pásmom 
zverejneným MŠVVAŠ SR, zákonný zástupca dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je žiak 
zverený do starostlivosti rozhodnutím súdu, je povinný uvedený rozdiel doplatiť podľa 8 8 
bodu 11 tohto VZN. 

9. Finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný 
zástupca alebo fyzická osoba, ktorej je žiak zverený do starostlivosti rozhodnutím súdu: 

a) za žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni, a to na základe 
prihlásenia žiaka do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa a najneskôr do 7:30 
hod. ráno v danom stravovacom dni, 

b) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca alebo fyzická 
osoba, ktorej je žiak zverený do starostlivosti rozhodnutím súdu neodhlásil žiaka 
Z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného 
dňa a najneskôr do 7:30 hod. ráno v danom stravovacom dni. 

10. Ak zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorej je žiak zverený do starostlivosti 
rozhodnutím súdu, na ktoré sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa nedodrží povinnosť prihlásenia/odhlásenia žiaka podľa $ 8 bod 9. uhrádza 
príspevok za daný deň v plnej výške. 

 



  

    

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

č. 5/2021, ktorým sa mení adopíňa Všeobecne záväzné figu i š S x SSE S Účinnosť od: nariadenie Mesta č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy| 01.09.2021 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská| i 
Bystrica v znení dodatkov VZN č. 12/2019, VZN č. 4/2020, VZN 
č. 7/2020, VZN č. 16/2020 
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11. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady podľa tohto 
VZN uhrádza zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorej Je žiak zverený do starostlivosti 
rozhodnutím súdu vopred, do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, bezhotovostne bankovým 
prevodom poštovou poukážkou, alebo v nevyhnutných prípadoch v hotovosti. Zamestnanci 
základnej školy a školskej jedálne pri základnej škole uhrádzajú náklady za stravovanie 
v uvedenom termíne bezhotovostne. 

II. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 
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1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2019, ktorým sa mení a doplňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre 
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva č. 214/2019 — MsZ dňa 25.6 2019. 

2. Toto VZN č. 5/2021, ktorým sa ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 809/2021- MsZ z 22.júna 2021 a nadobúda účinnosť dňom 1 septembra 2021. 
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